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االمارات العربية المتحدة - دبي

ولنا كلمة
محمد فهد الشوابكة

محمد فهد الشوابكهتمكين المراة

  إن االهتمام بتمكين النساء ليس جديدا على ساحة التنمية  في الدول العربية. 
حيــث كان ينظــر إلى حماية حقوق النســاء على أنها أمرًا ضروريــًا لتحقيق التقدم 
والتنمية الوطنية، إال أن جوهر العمل الحالي يختلف عن الحركات النسائية التاريخية 

من حيث تركيزه على الفرد وضمه لمدى أكثر اتساعا من الفاعلين المتلزمين.
 و منذ العام 1860 شــهدت الدول العربية ظهور دالئل وتعبيرات تنادي بتحســين 
وضع المرأة وبفرص تعليم جديدة في كتابات نساء من الطبقة المتوسطى والعليا 
والتــي تــم تداولها بين النســاء في المجالت المهتمة بشــؤون المــرأة مثل الفتح 

)1882( أنيس الجليس )1893( وفتاة الشرق )1906(.

  ومنذ أوآخر العشرينيات حتى نهاية الستينات من القرن العشرين شهدت التجربة 
العربية بروز حركات نســائية أهلية منظمة لها مشــاركتها في الجهود الرامية إلى 
تحقيق التطلعات القومية نحو االســتقالل. فقد ظهرت حركة نســوية نشــطة في 
مصر منذ العشــرينات حتى منتصف الخمســينات، وفي لبنان وســوريا والعراق منذ 

الثالثينيات حتى األربعينيات، وكذلك في السودان في الخمسينيات.

  ومنذ بداية عام 1950 بدأت الحكومات العربية في التعايش مع الحركات النسوية 
المستقلة. تلك هي الفترة التي حصلت فيها كثير من الدول العربية على االستقالل 

واتخدت إجراءات طموحة لخلق هويات وطنية جديدة وتحديث الدولة. 

  وأصبح مايعرف حاليا بتمكين المرأة جزءا ال يتجرأ من خطط الدولة. 
ولذلــك تبنت دول كثيرة دســاتير ومواثيق جديدة تشــمل بشــكل واضح النســاء 
كمواطنين متســاوين. واســتفادت النساء بشكل كبير من االســتثمارات في مجال 
التعليــم والصحــة وخلق فــرص العمل ومن حقــوق أكبر منحت لهن فــي المجال 

السياسي.
 و شهدت تلك الفترة أيضا إجراءات محددة لتشجيع مشاركة النساء في الحياة العامة، 
مثل قوانين العمل التي ســمحت للنساء بإجازات الوضع ومزايا رعاية األطفال وحق 

االنتخاب وإنشاء الوزارات والهيئات التي ترعى شؤون المرأة.
ومــن هنا فــان االهتمام بتمكيــن المراة امر ضــروري في الوقت الحالــي لذا فقد 

خصصنا العدد الحالي للحديث عن المراة ودورها في المجتمع.
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وألن المبدعــون يتألقــون كالنجــوم فــي الســماء ويحلقــون بعلمهــم وفكرهــم فــي 
ســماء النجــاح، فــإن فارســتنا اســتطاعت أن تكــون خيــر ســند وذخــر ومــرآة للوطــن 
أمــام العالــم، فهــي قــادرة علــى أن تعكــس الصــورة الحضاريــة للمجتمــع فــي 
ــة التــي شــاركت بهــا وحصلــت علــى جوائــز ضخمــة خــال  ــع المخــاض الدولي جمي
ــو  ــذا ه ــا وه ــن غيره ــات ع ــزة بدرج ــر متمي ــي البح ــئ ف ــح كالآلل ــاركاتها لتصب مش
حــال ابنــة ســحاب الدكتــورة ســميرة الزيــود، فهــي امــرأة رغبــت بــأن تكــرس حياتهــا 
ــم  ــي األردن والعال ــة ف ــة مرموق ــوأت مكان ــرت وتب ــت وغي ــت وتفوق ــداع، فأبدع لإلب
العربــي، واســتطاعت صناعــة اســمها بيــن عمالقــة النجــاح، فقوتهــا وإرادتهــا 
تجــاوزت الحــدود.. دعونــا نتعــرف عليهــا أكثــر مــن خــال هــذه الســطور التــي تقــدم 

ــة... ــرًا مــن ســيرتها الذاتي جــزءًا صغي
ــوم  ــم العل ــوم / قس ــة العل ــي كلي ــا/ ف ــوم والتكنولوجي ــة العل ــي جامع ــوره ف دكت

ــانية  اإلنس
قامــت بأكثــر مــن ٢٣ فعاليــة وأعمــال تطوعيــة  مــن شــمال األردن للجنــوب خــال 

شــهر واحــد مــن الفصــل الدراســي االول
ــة  ــة للرعاي ــة الكندي ــة األردني ــام األكاديمي ــر ع ــت كمدي ــود عمل ــميرة الزي د.س

ــة  ــات الخاص ــذوي االحتياج ــاملة ل الش
ــة  ــة التابع ــان وإرادة التركي ــة إنس ــي مؤسس ــة ف ــج تنموي ــار برام ــت مستش وكان

ــة ــاف التركي ــوزارة األوق ل
مــدرب دولــي فــي مجــال التنميــة البشــرية ومثلــت االردن بأكثــر مــن ١٢ دولــة 

عربيــة وأجنبيــة 
حاصلــة علــى مــا اليقــل عــن ٨٠ شــهادة دوليــة ومحليــة فــي عــدة مجــاالت وعــدة 
دروع و اوســمة مــن بينهــا وســام جائــزة ملهمــون علــى مســتوى الوطــن العربــي 

للريــادة واإلبــداع 
ــى  ــر عل ــان التغيي ــزة فرس ــن جائ ــي ع ــداهلل الثان ــك عب ــة المل ــن جال ــت م وكرم

مســتوى االردن 
ــا العبــداهلل فــي مؤسســة إنقــاذ الطفــل )  ــة الملكــة راني وكرمــت مــن قبــل جال

إنجــاز ( 
وكرمــت كقصــة نجــاح عــاج اطفــال التوحــد مــن قبــل ســمو األميــرة ســناء بنــت 

عاصــم 
وكرمت في عدة محافل دولية ومحلية عربية وأجنبية 

د.سميره الزيود عضو اتحاد منظمي المؤتمرات العلمية واألكاديمية 
ناشــطة سياســية فــي حــزب الميثــاق الوطنــي وعضــو الجمعيــة األردنيــة للفكــر 

والحــوار 
USAID عملت مديرة مشروع شباب للعمل

ــر  ــن التعبي ــزان ع ــم يعج ــان والقل ــات، فاللس ــن القام ــب ع ــهًا أن تكت ــس س لي
وتصبــح الحــروف مبعثــرة وغيــر قــادرة علــى أن تعطيهــا حقهــا فــي الصــورة 
ــف  ــا كي ــرأة علمتن ــرأة بحجــم وطــن، ام ــا عــن ام ــب هن ــا أكت ــف ال وأن ــى.. كي المثل

ــا. ــرار نجاحه ــك أس ــن تفكي ــب ع ــز الكات يعج
 فمــن منــا ال يعــرف ســميرة احمــد الزيــود، تلــك الســيدة التــي وجــدت نفســها 
بالفطــرة مهتمــة بــأن تكــون امــرأة مهمــة فــي المجتمــع وأن تســاهم مــع غيرهــا 

مــن الــرواد فــي إعمــار وطنهــا مــن الشــمال إلــى الجنــوب.
امــا مــن ال يعرفهــا فــا يمكنــه أن يتخيــل أننــا نتحــدث عــن ســيدة فــي بدايــة 
الثاثينــات بالرغــم مــن أن خبرتهــا فــي العمــل التطوعــي تجــاوزت العشــرين عــام؛ 
حيــث بــدأت عملهــا التطوعــي والمجتمعــي فــي ســن مبكــرة فهــي لــم تكــن تتجــاوز 
فيهــا ال12 ربيعــًا نعــم، فالدكتــورة ســميرة الزيــود ســيدة دائمــا مــا تعقــد العــزم 
علــى تحقيــق هدفهــا متســلحة بــإرادة ال مثيــل لهــا، فلديهــا مــا يكفــي مــن ثقــة 
وعــزم باإلضافــة إلــى الوداعــة، األناقــة والرقــي التــي تنعكــس مــن شــخصيتها حتــى 
بــتَ أشــبهها باألزهــار الشــائكة فهــي تمتلــك مزيجــًا يصعــب تشــبيهه مــا بيــن 

الليــن والصابــة، فهــي امــرأة قــل مثيلهــا وعجــز اللســان عــن وصفهــا.

الدكتورة سميرة احمد الزيود .. 

مــن ناحيــة أخــرى تحــرص الدكتــورة ســميرة الزيــود دائمــًا علــى أن تكــون علــى درايــة بمــا يحدث 
ــا تحتفــظ  ــًا م ــى توســيع نطــاق معارفهــا واهتماماتهــا ودائم ــم مــن حولهــا، وتعمــل عل ــي العال ف
بهدوئهــا ورباطــة جأشــها، لتعبــر عــن نفســها بطريقــة لطيفــة ومهذبــة للغايــة. مــن هنــا أســتطيع 
أن أشــبه الدكتــورة ســميرة بمــن يرغــب ببنــاء جســر ال ينقطــع بيــن جميــع فئــات المجتمــع ، حــددت 
جــزء منــه ليكــون جســر محبــة يربــط بيــن ذوي االحتياجــات الخاصــة بنظائرهــم مــن أبنــاء المجتمــع، 

وليصــل اســم ضيفتنــا الــى جميــع انحــاء المعمــورة.
ــة مــن  ــدة حقيقي ــة قاداهــا لتكــون رائ ــد دقيق ــر واســع ومواعي ــك تفكي ــي تمتل فهــي المــرأة الت
رائــدات الوطــن، ســطرت قصــة نجاحهــا بفضــل خبرتهــا وكفاءتهــا حتــى باتــت منفــردة فــي طرازهــا 
وتفاصيلهــا ومســتواها فتوشــحت فصــول حكايتهــا بعبيــر االنجــاز وإرادة التحــدي فــي مختلــف 
ــة  ــة حديث ــاليب عاجي ــع أس ــة ووض ــات الخاص ــع ذوي االحتياج ــل م ــها العم ــى رأس ــاالت وعل المج

ــم. ــل معه للتعام

فارسة من فرسان االنجاز لعام 2023
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وحكايتنــا اليــوم قصــة نجــاح لفتــاة شــقت الصخــر ورســمت 

ــمالها  ــع وراس ــا الرفي ــا ذوقه ــة عماده ــاح وردي ــة نج ــها حكاي لنفس

ــن  ــها بي ــع نفس ــع لتض ــى ارض الواق ــا عل ــي ترجمته ــا الت موهبته

الناجحيــن ولســان حالهــا يقــول مــن اراد النجــاح عليــه ان يشــق 

الصخــر لتحقيــق احامــه.

 فبلســان مــن جالســها وعرفهــا عــن قــرب يقولــون دانيــا بيبــرس 

نبــراس يــدرس بمــا فقــد اســتطاعت أن تحقــق هدفهــا بعمــر صغيــر 

وتســير بخطــى ثابتــة ال اعتــاء القمــة دون النظــر الــى صغائــر 

االمــور.

دانيا بيبرس
ــت  ــا، نم ــر عام ــتة عش ــل س ــم قب ــدات الرس ــًا، ب ــة ال 26 عام ابن

ــب  ــغف، فح ــب وش ــن ح ــون، ع ــتها الفن ــال دراس ــن خ ــا م موهبته

الفنــون مغــروس فــي قلبهــا منــذ نعومــة أظفارهــا، وهــا هي فارســتنا 

ــص  ــوس تخص ــة البكالوري ــت مرحل ــد ان انه ــيرة فبع ــل المس تكم

ــص  ــي تخص ــتير ف ــتها الماجس ــل االن دراس ــة، تواص ــون تطبقي فن

ــكيلية.. ــون التش الفن

ــر هــذا الحــب والشــغف فــي مجــال الفــن  رغبــة منهــا فــي تطوي

ــه. ــى أبدعــت في ــه حت والرســم مــن خــال دراســته والعمــل علي

تصنع من االلوان حكاية، وتزيد ليلة الحناء بهجة

ــة وتطــور العصــر، تبحــث  فــي مــوازاة الحداث

الفتيــات عــن العراقــة واألصالــة بألــوان وأشــكال 

ــاء«  ــم أن »الحن ــعبي، فرغ ــو ش ــا ه ــة عم مختلف

العــادات  مــن  الجســم  علــى  النقــش  وفــن 

ــات  ــر مــن الثقاف ــن الكثي القديمــة المنتشــرة بي

بمظاهــر  وثيقــًا  ارتباطــًا  وترتبــط  واألعــراق، 

البهجــة والفــرح، فإنهمــا ال يــزاالن مــن ضــرورات 

الزينــة وخصوصــًا للعــروس، فـ»ليلــة الحنــاء« 

وهــي ليلــة مخصصــة للرســم علــى الجســم كــي 

ــي  ــو احتفال ــي ج ــا ف ــروس وقريباته ــن الع تتزيّ

ــتحدث  ــن، والمُس ــوم أو يومي ــاف بي ــبق الزف يس

فــي األمــر أن نقــوش الحنّــاء ورســوماته تختلــف 

ــتخدمة  ــوان المس ــواد واألل ــاف الم ــوم باخت الي

فــي النقــش فأصبــح أقــرب الــى شــكل »التاتــو« 

الــذي بــات بديــًا للحنّــاء العصريــة... وبيــن 

»الحنّــاء« و»التاتــو« حكايــات وحكايــات... 

دانيا بيبرس... 
فقــررت فتــح مشــروعها الخــاص حتــى تتمكــن مــن خالــه االعتمــاد علــى نفســها، 

واثبــات جدارتهــا فــي مجــال الفــن والرســم.

ــها  ــى رأس ــا، كان عل ــت داني ــات واجه ــك صعوب ــروع هنال ــة ألي مش وكأي بداي

الوضــع المــادي الــذي لــم يســتمر طويــًا حتــى قامــت والدتهــا بتقديــم يــد العــون 

لهــا ودعمهــا بنصــف المبلــغ حتــى تتمكــن مــن إنشــاء مشــروعها وتحقيــق حلمهــا 

ــاب  ــال إعج ــه لين ــذي تحب ــا ال ــم عمله ــى تقدي ــرة عل ــرار والمثاب ــى اإلص ــا إل ودفعه

ــاس. الن

ــات  ــن اإلحباط ــد م ــا للعدي ــت داني ــد تعرض ــح، فق ــخص ناج ــال أي ش ــا ح وحاله

ــدء  ــاح والب ــا للنج ــذي ال يؤهله ــنها ال ــر س ــك لصغ ــا، وذل ــن حوله ــادات مم واالنتق

بمشــروعها الخــاص، ولكنهــا واصلــت وثابــرت وعملــت  وجــدت واجتهــدت فانتقلــت 

ــا  ــان حاله ــدود ولس ــا ح ــارادة له ــلحة ب ــاح  متس ــة النج ــر مواصل ــى اخ ــرع ال ــن ف م

يقــول هــا انــا هنــا

وهــا هــي تنتقــل مــن خيمــة صغيــرة فــي ســتي ســنتر الــى افتتاحهــا فرعهــا االخــر 

فــي وســط البــاد بعــد افتتــاح محــل اســع فــي اربــد ســتي ســنتر عوضــا عــن الخيمــة 

التــي جــاءت منهــا انطاقتهــا.

وعــن ذلــك تقــول دانيــا أن اإلنســان يجــب أن يســعى وراء حلمــه ويعتمــد علــى 

نفســه لتحقيــق اهدافــه وتنميــة هوايتــه، وأن اإلرادة والتصميــم همــا الحافــز والدافع 

ليصــل الشــخص الــى حلمــه.

00962798167280للتواصل..
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ســنة 2003، بدايــة التحــول الجــذري فــي حيــاة الغانــم، فقــد أعلــن الملــك عبــداهلل الثانــي فــي ذلــك 
الوقــت عــن تمكيــن المــرأة، وعــن ضــرورة وجودهــا بالبلديــات كعنصــر فعــال فــي المجتمــع، فقامــت 
وزمائهــا فــي جمعيــة األيتــام بتشــكيل كتلــة والترشــح كأعضــاء لعــدم وجــود رئيــس بلديــة آنــذاك، 

فكانــت أول ســيدة تترشــح لإلنتخابــات البلديــة فــي مدينــة الرمثــا.
وكأي امــرأة تســعى للنجــاح والجــري خلــف تحقيــق أهدافهــا وإثبــات ذاتهــا، واجهــت أميــرة الكثيــر 

مــن العدائيــة والمعارضــة ممــن كانــوا حولهــا ومــن أقاربهــا وعشــيرتها.
وفــي ســنة 2007 وبعــد أن قــام جالــة الملــك بســن قانــون جديــد وهــو إضافــة الكوتــا النســائية 

للبلديــات، ترشــحت مــرة أخــرى وحصلــت علــى 450 صــوت فــي نظــام الصــوت الواحــد للعضــو.
وبعــد ســنة 2011 تــم تغييــر القانــون مــن نظــام الصــوت الواحــد الــى نظــام تعــدد األصــوات، ممــا 
شــجعها للترشــح مــرة أخــرى، ففــي 2013 ترشــحت الغانــم مــرة أخــرى وحالفهــا الحــظ آنــذاك فنجحــت 

وأثبتــت جدارتهــا رغــم وجــود منافــس مــن أحــد أقاربهــا.
وفــي وقــت األزمــة الســورية، كان ألميــرة بصمــة واضحــة فــي ذلــك الوقــت، فمــن خــال عملهــا 
ــة جــدًا مــن اإلخــوان الســوريين، فقامــت  ــت قريب ــن كان ــام واألرامــل والمعاقي ــع األيت ــات م بالجمعي

ــادرات والعمــل مــع الهــال األحمــر. بعمــل المب
وفتحــت بيتهــا وبيــت والدتهــا لهــم، ثــم بــدأ دعــم المنظمــات وال USAID ، فاتفقــت الغانــم مــع 
رئيــس بلديــة الرمثــا أن تؤمــن لهــم هــذه المنظمــات مــا يحتاجونــه فقــط لدعــم هــذه الفئــة، وتــم 
الحصــول علــى مبلــغ مالــي، فقامــت بإنشــاء لجنــة مــن المجتمــع المحلــي )فريــق تطوعــي مــن الرجــال 

والنســاء(، وتــم تزويدهــم بالســيارات والجرافــات التــي يحتاجونهــا.
عملــت أميــرة ببلديــة الرمثــا حتــى عــام 2016، فاســتلمت لجنــة تزييــن الرمثــا مــع لجنة المســقفات، 
ومــن ثــم بعــد ذلــك وفــي نفــس العــام، توفيــت والدتهــا التــي كانــت مــن الداعميــن لهــا، ولكــن 

دعــم اخوانهــا لــم ينقطــع، فاســتمروا بدعمهــا حتــى بعــد وفــاة والدتهــم.
ــى 12  ــل ال ــة ووص ــح للبلدي ــة بالترش ــن الرغب ــي يمتلك ــدد الســيدات اللوات ــد ع ــنة 2017 تزاي س
ســيدة، وقامــت بالترشــح للبلديــة، وبعدهــا قــررت اإلنســحاب، ولكــن ســرعان مــا فاجأهــا أبنــاء 
عشــيرتها ممــن حاربوهــا فــي بدايــة مشــوارها برفضهــم لقــرار اإلنســحاب، ودعمهــم وتشــجيعهم 

ــا. ــي مركزه ــر ف ــر كبي ــن تأثي ــا م ــا كان له ــه، لم ــذي بدأت ــوارها ال ــال مش إلكم
ــة  ــس بلدي ــتلمت رئي ــة، واس ــوات بالمملك ــى األص ــى أعل ــرة عل ــت أمي ــام، حصل ــس الع ــي نف وف
ــذ  ــت بتنفي ــنوات، وقام ــع س ــدة أرب ــب لم ــة منتخ ــس بلدي ــت أول رئي ــي(، وكان ــس محل ــس مجل )رئي
الكثيــر مــن المشــاريع المفيــدة، وكانــت قريبــة جــدًا مــن الســيدات اللواتــي كــنَ الفئــة األكبــر التــي 

ــا. ــوم بانتخابه تق
وفــي ســنة 2022، ترشــحت الغانــم مــرة أخــرى حتــى تكمــل مــا بدأتــه مــن مشــاريع وخطــط لخدمة 
ــوات،  ــدد األص ــث ع ــن حي ــة م ــى المملك ــى عل ــت األول ــس وكان ــت بالتناف ــي، ونجح ــع المحل المجتم
ــر  ــم التصوي ــا، وأول ســيدة تتعل ــادي الرمث ــدي، وعضــو ألول مــرة بن فأصبحــت عضــو بالمجلــس البل
فقــد كان هوايتهــا، فكانــت تقــوم بتصويــر الســيدات فــي الحفــات وكان لديهــا مشــروعها الخــاص، 

وعملــت علــى تمكيــن المــرأة اقتصاديــًا وتشــجيعها ودعمهــا.
وألنهــا مــن الداعمــات للســيدات وعملهــن، وبعــد أن قــام وزيــر العمــل بعمــل معــرض عــن البحــث 
عــن فــرص العمــل، طالبــت فيــه الغانــم أن يكــون هنالــك مصنــع لســيدات الرمثــا مثــل مصنع ســحاب.
وتــم انشــاء المصنــع والــذي يضــم حاليــا حوالــي 240 موظفــة مــن ســيدات الرمثــا اللواتــي تعملــن 

فيــه، وتشــجع الغانــم النســاء مــن التمكيــن االقتصــادي والسياســي.
وقامت الغانم باإلنتساب لحزب الشباب األردني الذي قام بدعمها معنويًا.

هــذا وتؤكــد أميــرة أن حملتهــا اإلنتخابيــة لــم تكــن مكلفــة، ولكنهــا نجحــت وحصلــت علــى أعلــى 
األصــوات بالصــدق ومحبــة النــاس، فاســتطاعت أن تثبــت جدارتهــا بتواضعهــا وتواجدهــا الدائــم بيــن 

أفــراد مجتمعهــا.

من ذاك التل وذاك الوادي ومن تلك السهول القابعه شمال بادي...

   مــن أرض ســهول حــوران ومــن رحــم عبــق الماضــي تفجــرت ينابيــع عشــقآ لتحاكــي الماضــي 

والحاضــر..... والمســتقبل 

  مــن أرض ســهول حــوران ومــن رحــم عبــق الماضــي تفجــرت ينابيــع عشــقآ لتحاكــي الماضــي 

والحاضــر..... والمســتقبل 

    مــن خيــوط شــمس رمثانــا الدافئــه ومــن أزهــار الدحنــون ورائحــة الفــل والياســمين امتزجــت ســيده 

مجتمعيــه مــن مدينــة الرمثــا لترتــدي شــعار العــز والكــرم والشــرف والشــهامة والعلــم الامحــدود الــذي 

آفــاق كل علــوم الكــون رغــم أن شــهادتها العلميــه متوســطه بيــن الشــهادات العلميــه اال انهــا ابتكــرت 

قانــون العلــم الحياتــي يتفــوق علــى كل أنــواع العلــوم..

 نعــم انهــا الســيده اميــره الغانــم التــي كافحــت وناضلــت واخترقــت كل حواجــز الصمــت والســكون 

والصعــاب لتبتــدء مســيرتها المجتمعيــه لتكــون أول رئيســة بلديــه بــاألردن وعضــو ببلديــة الرمثــا 

ــو  ــح عض ــدود لتصب ــر كل الح ــا الني ــاق فكره ــه وآف ــطه اجتماعي ــح ناش ــه لتصب ــوات ثابت ــت بخط وتخط

بالجمعيــة العربيــه للفكــر والثقافــه ونائبــه لرئيــس جمعيــة ســيدات الرمثــا وعضــو فــي جمعيــة بــا حــدود 

وعضــو فــي جمعيــة المحافظــه علــى تــراث أجدادنــا ولــم تتوقــف عنــد ذاك الحــد حتــى أصبحــت عضــو فــي 

ــح أول ســيده  ــه ويميولهــا الرياضــي لتصب ــون وعضــو فــي اتحــاد المــرأه لتســير بخطــى ثابت ــة الفن فرق

تدخــل عضويــة نــادي الرمثــا وقــد تخطــت ذلــك لتعبــر عــن إنســانيتها مــن خــال عضويتهــا بجمعيــة ذوي 

االحتياجــات الخاصــة واســتطاعت بحنكتهــا أن تصبــح عضــو فــي هيئــة شــباب كلنــا االردن وقــد تطوعــت 

بمؤسســة ولــي العهــد....

أميرة الغانم ... 

   فــإن طــال الحديــث وان قصــر فإننــا نتحــدث عــن خامــه وطنيــه ابــت اال ان تثبــت إنســانيتها وتثبــت 

للعالــم بــأن المــرأه بالمجتمعــات العربيــه ليســت مجــرد وســيله لخدمــة الــزوج وتربيــة األطفــال وطهــي 

الطعــام وممارســة أعمالهــا المنزليــه بــل هــي نصــف المجتمــع وبامكانهــا أن تديــر وتشــغل مناصــب 

متنوعــه بــآن واحــد وعضــو فعــال بالمجتمــع ولبنــه متماســكه ببنــاء األوطــان...

  فعــن اي ســيده نتحــدث وكيــف ســنوفيها حقوقهــا بالحديــث وهــي مــن زرعــت بــاركان المعمــورة 

تاجــآ لترتديــه المــرأه عنوانــه نعــم إلثبــات الــذات وال لتقييــد المــرأه...

واليكم قصتها..

بــدأت حياتهــا بعــد وفــاة والدهــا، فقامــت بالعمــل فــي حضانــة أطفــال براتــب ال يتجــاوز االربعــون 

دينــار ســنة 1995، وهنالــك تعرفــت الغانــم علــى مديــرة المدرســة، وهــي ســيدة رائعــة كمــا وصفتهــا 

ــرع  ــاد المــرأة لكونهــا رئيســة ف ــي بإتح ــى أن تســجل بالعمــل التطوع ــا إل ــد وجهــت أنظاره ــرة فق أمي

إتحــاد المــرأة فــي لــواء الرمثــا.

وبعــد انقطاعهــا عــن الدراســة لفتــرة طويلــة، حصلــت الغانــم علــى شــهادة الثانويــة العامــة ســنة 

96 بمســاعدة مديــرة الحضانــة وذلــك بعــد أن طلبــت منهــا التنميــة اإلجتماعيــة أن تحصــل عليهــا.

وفــي ســنة 2000، وبعــد أن تعرفــت أميــرة علــى إتحــاد المــرأة، وقامــت بإنشــاء جمعيــة أليتــام الرمثــا، 

ــام،  ــل واأليت ــع كاألرام ــن المجتم ــات م ــذه الفئ ــا له ــي لحبه ــا تطوع ــن، وكان عمله ــة للمعاقي وجمعي

فكانــت مثــااًل للتواضــع والحــس بالمســؤولية واإلحســاس بالغيــر.

وألنهــا كانــت مــن الســيدات النشــيطات، تعرفــت الغانــم علــى جمعيــة ســيدات الرمثــا ســنة 2002، 

ودخلــت كعضــو هيئــة عامــة وعضــو هيئــة إداريــة مــع نخبــة مــن الســيدات المرموقــات.

وكأن الرقم األول وجد لها
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    فعــن اي ســيدة مجتمعيــة نتحــدث وعــن اي ام نتحــدث وعــن اي مناضلــة نتحــدث  وكيــف 

ســنفي تلــك الســيده حقوقهــا وهــل ســنكتفي بمخطوطــات ورقيــه تصبهــا روؤس أقــام مخيــره 

بالكتابــه ام نمــارس مهنــة الفلســفه الذهنيــه ام نختــرق قوانيــن البشــريه لنحيــك روايــه 

مجتمعيــه لتكــون بطلتهــا تلــك الســيدة حتــى نســتطيع ايفائهــا بجــزء يســير مــن قصــة نجاحهــا 

الــذي اعتلــى قمــة النجــاح والتفــوق......

امــا عــن الجانــب االســري فايمــان ام الربعــة ابنــاء وليــد حاصــل علــى شــهادة الجامعيــه أدب 

ــول  ــامية وبت ــارف اس ــتير مص ــران ورزان ماجس ــدس طي ــد مهن ــم ويزي ــل مترج ــزي ويعم انجلي

ثانويــه عامــة علــى مقاعــد الــدراس.

تقــول ايمــان زوجــي مــن الداعميــن لــي فقــد ســهل لــي عملــي الخيــري ودعمنــي فــي ترشــحي 

ــاة  للمركزيــة وال انســى دعــم صديقاتــي وجيرانــي وأهلــي ووالــدي الحبيــب فهــو قدرتــي بالحي

وكل عملــي اهــداء لــروح والــدي وابنــي فوالــدي هــو مــن زرع فينــا حــب الخيــر.  

وختامــا ادعــو كل ام ان تســتفيد مــن كل يــوم يمــر وموجــود عندهــا بالبيــت طفــل مــن ذوي 

االحتياجــات ،وبذلــك هدفــي هــو انشــاء مركــز لــذوي االعاقــات مجانــي النــه اليوجــد الكثيــر مــن 

ــم  ــال طفله ــا وادخ ــاق فيه ــى االلتح ــتطيع عل ــاس ال تس ــروف الن ــن ظ ــا ولك ــا كثره ــز وي المراك

بســبب ان التكاليــف باهظــة ، وبذلــك فانــي اتمنــى مــن اي وزارة او امانــة عمــان او اي منظمــات 

ــدران خاصــة  ــه وشــفا ب ــة عام ــواء الجامع ــي ل ــي ايضــا ف او رجــال اعمــال ومــن المجتمــع المحل

دعمــي فــي مشــروعي لتحقيــق الحلــم ، وانــا كل عملــي خالــص لوجــه اهلل تعالــى وعــن روح ابنــي 

ووالدهــا رحمهــم اهلل .

ــاح ومقاومــة  ــون الكف ــت بفن ــًا تفنن ــوم التدريــس وام ــت بعل مدرســة تفنن

الصعــاب وربــة بيــت أبــت أن تنفــرد بمنزلهــا كأي ربــة بيــت اال انهــا شــرعت 

أبــواب منزلهــا المســتقل ملتقــى للســيدات لمســاعدة األيتــام ولــن تقــف عنــد 

تلــك الحــدود عندمــا رفعــت شــعار التحــدي لخــوض انتخابــات الامركزيــة عــن 

محافظــة العاصمــة رغــم مــا واجهتــه مــن صعــاب مجتمعــي وعائلــي لتقتنــص 

بذكائهــا وحنكتهــا وصبرهــا ذاك الكرســي المحلــي لتصبــح عضــوآ فعــاآل فــي 

مجلــس محافظــة العاصمــه وبــكل اســتحقاق وجــداره أصبحــت عضــو مجلــس 

ــدران  ــه فــي شــفا ب ــه الصحي ــي رئاســة اللجن ــدران لتعتل ــي أمــن شــفا ب محل

ــرق كل الحواجــز وتشــغل منصــب رئاســة  ــد ذاك الحــد لتخت ــن تتوقــف عن ول

جمعيــة ســيدات شــفا بــدران لتضيــف علــى ســجاتها عضــو فــي لجنــة تجمــع 

ــة  ــآ فعــاآل فــي المجتمــع مــن خــال مواصل ــى أصبحــت ركن لجــان المــرأه حت

ــه وانســانيه فــي مجــاالت االعاقــه، وهــي ايضــا  مســيرتها كناشــطة اجتماعي

عضــو بشــباب قــادرون رئيســة لمشــروع نشــميات تجمــع لجــان المــرأة عــن 

محافظــة العاصمــة.

ايمان شاهين..

    اننــا أن تحدثنــا عــن تلــك الســيده فإننــا نتحــدث عــن ســيده رســمت كل 
صــور الكفــاح والنضــال وتحــدت كل دروب الشــوك وحواجــز الصعــاب لتكــون 
مثــاال يحتــذى بــه بــكل مجــاالت الحيــاه نعــم انهــا الســيده إيمــان شــاهين 
ــا  ــره عندم ــا الحائ ــه ودموعه ــا المرتجف ــل بانامله ــوط األم ــت خي ــي حاك الت
المســت بقباتهــا  فلــذة كبدهــا بشــار عندمــا اســتقبل تلــك الحيــاه باصعــب 
معانــاه متمثلــة بإصابتــه بشــلل دماغــي لتحتضنــه بأســلوب امومــي وطبــي 
وتعليمــي وكفاحــي وناشــطي حتــى أصبحــت تحيــك وتغــزل وتبتكــر وتواجــه 

وتصعــد ســالم وتختــرق حواجــز الصعــاب..
    أن قصــة نجــاح تلــك الســيده المجتمعيــه لــم تكــن وليــدة اللحظــه بــل 
إنهــا ارتــدت رداء الزمــن محــاك بســنوات طــوال تعــدت الخمســة عشــره عامــآ 
عندمــا اعتزلــت عملهــا الــذي  واصلــت ليلهــا بنهارهــا مــن أجــل أن تكــون 
ــرس  ــي لتك ــل المهن ــزل ذاك العم ــه لتعت ــه ناجح ــه ومعلم ــه ومصلح مربي

حياتهــا لفلــذة كبدهــا وكان لهــا مــاكان....

نصيرة الغالبة والمستضعفين

للتواصل..

00962798936367
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التأليف
ــي  ــدة ف ــاليب جدي ــتعان بأس ــة فاس ــر المهن ــه تطوي ــى عاتق ــري عل ــذ العم ــت، أخ ــك الوق ــذ ذل ومن
التعليــم ولــم يبخــل علــى تاميــذه بعلــم أو معرفــة، بــل قــدم لهــم عصــارة خبراتــه وأبعدهــم عمــا أخطــأ 

فيــه وعلمهــم كيــف يتجنبــون عثــرات كان قــد وقــع فيهــا.
ولــم يتوقــف إبــداع فارســنا عنــد هــذا الحــد بــل انتقــل إلــى مرحلــة جديــدة مــن اإلبــداع، فقــام بتأليــف 
الكتــاب العربــي األول فــي تصميــم األزيــاء ليبحــر فــي ســماء الوطــن العربــي حامــًا رســالة مفادهــا أن 
ــم  ــارة علمه ــوا عص ــع أن يقدم ــى الجمي ــب عل ــن الواج ــب، وأن م ــر ال ينض ــذا البح ــر وأن ه ــم بح العل

ــع. ومهارتهــم وخبراتهــم للجمي

االنتقال الى االردن
مرحلــة جديــدة بدأهــا محمــد فائــز العمــري عنــد انتقالــه إلــى األردن ولكنهــا إمتــداد إلبداعــه، فبعــد 
أن حصــل علــى بــراءة اإلختــراع لكتابــه مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، بــدأ فــي رحلتــه الجديــدة فــي 
عالــم التدريــب فأســس أكاديميــة خاصــة وقــام بتدريــس التاميــذ علــى أســاليب جديــدة فــي التصميــم؛ 

أســاليب تجمــع مــا بيــن الفــن والهندســة، وعلمهــم كيــف تكــون نســبة الخطــأ لديهــم صفــر.

تعليم المهارات الحياتية
ــة اإلدارة  ــذه كيفي ــم تامي ــى عاتقــه تعلي ــة أخــذ العمــري عل ــى جانــب تعليمهــم المهــارات الفني وإل
الصحيحــة وضبــط مشــاعرهم؛ فالمصمــم الجيــد حســب قناعتــه هــو مــن يســتطيع أن يضبــط مشــاعره 

وأن يمتلــك المهــارات الحياتيــة إلــى جانــب المهــارات الفنيــة.
يقــول محمــد فائــز العمــري" أهــدف إلــى تخريــج مصممــي أزيــاء يعرفــون كيــف يصلــون إلــى العالميــة 
حامليــن معهــم قيمهــم العربيــة ومتتلمذيــن علــى أيــدي مصمميــن عــرب ليجمــع العلــم والقيــم 

ــة." العربي

محمد فائز شريف العمري...
انتقــل محمــد فايــز العمــري مــن الخياطــة الــى تصميــم األزيــاء متســلحًا 
بالشــغف والمهــارة واإلبــداع فوصــل إلــى مرحلــة اإلحتــراف وأصبــح واحــدًا 
مــن أبــرز مصممــي األزيــاء علــى مســتوى الوطــن العربــي إن لــم يكــن علــى 

مســتوى العالــم.
تعلم مهنة التصميم

البدايــة كانــت عندمــا لــم يكتفــي محمــد باإلنضمــام إلــى دورات لتعليــم 
ــده  ــة وال ــقه لمهن ــن عش ــت ع ــي انبثق ــة الت ــذه المهن ــاء ه ــم األزي تصمي
وجــده "الخياطــة"، بــل أخــذ علــى عاتقــه التعلــم الذاتــي فاســتعان فــي برامج 
التصميــم علــى اإلنترنــت وغــاص فــي الشــبكة العنكبوتيــة يأخــذ شــيئًا مــن 
ذلــك وجــزءًا مــن هــذا، ليســارع الخطــوات مــن نجــاح الــى نجــاح توجهــا بــان 

اصبــح أميــن ســر جمعيــة مصممــي األزيــاء فــي دمشــق.

السيرة الذاتية:حكاية نجاح ومسيرة ابداع

بــدأ مســيرته فــي تعلــم مهنــة الخياطــة علــى يــد والــده فــكان المعلــم األول لــه، 

حيــث أحــب الخياطــة مــن حبــه لوالــده وألن المهــارة يجــب أن تتبــع بالعلــم والمعرفــة، 

انضــم محمــد إلــى دورات لتعلــم تصميــم األزيــاء واعتمــد أيضــًا علــى التعلــم الذاتــي، 

وفــي عــام 2008 أصبــح عضــوًا فــي جمعيــة مصممــي األزيــاء ليصبــح بعــد ذلــك أميــن 

ســر للجمعيــة، وفــي عــام 2011 أســس أكاديميــة لتعليــم تصميــم األزيــاء فــي ســوريا 

وكان اســمها "أكاديميــة تصميــم الغــد"، ومــن ثــم انتقــل إلــى عمــان وأســس نفــس 

األكاديميــة فيهــا.
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ــة لتتحمــل كل شــيء، رقيقــة  ــق مــن نفســه، قوي ــة هــدوء الواث هادئ

وشــفافة وعمليــة للدرجــة التــي يحبهــا الجميــع ويتمنــى ان يجدهــا فــي 

شــخصية المــرأة، عنــوان حضــاري فــي مجتمــع متنــوع الثقافــات.

حالمــة ومتميــزة بــل أكثــر مــن ذلــك بكثيــر صاحبــة رســالة، والجميــل 

فــي المشــهد أن عبيــر الحوامــدة واحــدة مــن أولئــك المبدعــات اللواتــي 

يرقيــن ألن يكــن قائــدات، راقيــات فــي العمــل المنظــم، شــغوفات 

ــا أجمــل أن توجــه  ــات، وللنســاء رســالة وم وحالمــات، مصممــات ومثقف

ــة الرائعــة. مــن هــذه الســيدة األردني

قلنــا منــذ زمــن بعيــد أن للمــرأة االردنيــة دورهــا المهــم فــي تنميــة 

المجتمــع السياســية واالقتصاديــة واالســهام فــي تقدمــه وقــد اخــذ هــذا 

الــدور فــي التعاظــم بعــد ان اثبتــت أنهــا أهــل للمنافســة والقــدرة علــى 

االبــداع والمشــاركة فــي تحمــل المســؤولية فــي مجتمــع ذكــوري قــادر 

علــى التفــوق.

عبير الحوامدة...

ومــا كان لنصــف المجتمــع االردنــي بــأن ينهــض بهــذا الــدور الحيــوي 

ــى ان يتخــذن خــط المواجهــة مــع الرجــل  ــادرات عل ــوال وجــود نســاء ق ل

الــذي يجــد نفســه االقــدر بينمــا تثبــت عبيــر انهــا مــن القائــل القــادرات 

علــى فعــل مــا اليمكــن للرجــل ان يفعلــه.

واالقتصــادي  السياســي  العمــل  خاضــت  امــراة  عبيــر  فــإن  لذلــك 

ــواء  ــوالت س ــوالت وج ــع وذات ص ــراز الرفي ــن الط ــراة م ــي ام ــز فه بتمي

علــى الصعيــد السياســي أو علــى الصعيــد االقتصــادي، فقــد امتلكــت 

ــت مــن اجــل مجتمــع ينبــض  ــدار كل مقومــات النجــاح، وعمل ــر وباقت عبي

بالحيــاه وليــس مــن أجــل شــهرة أو مــال فشــكلت نقطــة تحــول فــي كل 

مــكان وزمــان وغــادرت اللحظــات األولــى مــن حياتهــا لتحــل فــي مســتهل 

ــخ. ــن والتاري الوط

ــت كل  ــرت وقاوم ــك، صب ــوال حيات ــت ط ــر اعط ــدم الكثي ــت وتق قدم

ــن  ــا م ــا وقوته ــتمد عزيمته ــي تس ــي الت ــاق، فه ــب واإلره ــكال التع أش

ــر. ــر الصب ــى جم ــن عل ــدون القابضي ــون المج ــث يك ــاك حي هن

وجدت لتكون مختلفة

درســت عبيــر الحوامــدة الرياضيــات مــن جامعــة ال البيــت وبعــد التخــرج مباشــرة 

وجــدت وظيفــة مرموقــة فــي قســم دراســات الجــدوى لــدى احــدى شــركات التمويــل، حيــث 

ــا  ــى العمــل الخــاص انطاق ــه لمــدة 9 اعــوام، لتنتقــل بعدهــا ال اســتمرت فــي عملهــا في

ــا   ــل حدوده ــي طموحــات يص ــل ه ــة ب ــدود الوظيف ــدى ح ــوح يتع ــر طم ــدى عبي ــن ان ل م

ــك  ــد ذل ــيدات ،بع ــاص بالس ــه خ ــاح كافي ــال افتت ــن خ ــز م ــرت التمي ــماء فاخت ــان الس عن

ــيم  ــي تقس ــي ف ــاح الحقيق ــات، والن النج ــرى للعائ ــة اخ ــاح قاع ــروعي بافتت ــعت بمش توس

مصــادر الدخــل وتنــوع االســتثمار قامــت بافتتــاح صيدليــة وشــركة تحصيــل لتصبــح ايقونــة 

حقيقيــة للنجــاح ومثــال يحتــذى لبنــات جيلهــا فــي كيفيــة تطويــر الــذات وتحقيــق االنجــاز..

ــراط  ــى االنخ ــعت ال ــل س ــال ب ــيدة اعم ــون س ــى ان تك ــف عل ــم يتوق ــرة ل ــوح امي طم

فــي العمــل الحزبــي امتثــاال لرغبــة جالــة الملــك عبــد اهلل الثانــي بــن الحســين بضــرورة 

المشــاركة الحزبيــة فانتســبت الــى حــزب االئتــاف الوطنــي الــذي يســعى الــى ابــراز المــراة 

ــرار. ــع الق ــة للمشــاركة فــي صن ويجعــل للمــراة فرصــة حقيقي

سيدة تحدت نفسها 
واستطاعت ان تكون الرقم 

الصعب في عالم االعمال
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ــا  ــزال حروفه ــا ت ــاح م ــة نج ــش قص ــة أن تنق ــا القوي ــا وإرادته ــا وطموحه ــتطاعت بإصراره ــد اس فق
تتــردد وأن تكــون بذلــك قــدوة لــكل أردنــي وأردنيــة، وان تكــون عامــة فارقــة فــي المنطقــة بنشــاطاتها 
المتعــددة والمتنوعــة خدمــة للمــرأة وقضايــا االمــة فاثبــت ان المــرأة قــادرة علــى العطــاء والمســاهمة 

فــي تطــور المجتمــع.

باسمه راجي العوض غرايبة ...

عندمــا اتحــد اإلصــرار والنجــاح مــع الخيــر والعطــاء، نُســجت قصــة نجــاح 
المــراة ملهمــة، بطلتهــا باســمه غرايبــة، ابنــة حــوارة والتــي اصبحــت 
القــدوة للعديــد مــن قريناتهــا، ولتســاعدهنَّ بــأن يصبحــنَّ نســاًء قويــات 

ــات. طموح
ــور والســند  باســمه غرايبــة الســيدة الرائعــة التــي دائمــًا مــا تكــون الن
للعديــد مــن االشــخاص والتــي تحــاول دون كلــل أن ترســم االبتســامة 
ــن،  ــر إحداه ــر خاط ــن جب ــى ع ــي ال تتوان ــزن، والت ــا الح ــوتٍ زاره ــل بي داخ
والتــي تبــذل جهذهــا لتذليــل الصعــاب أمــام الســيدات وتبنــي قضايــا المرأه 
وتمكيــن النســاء  اقتصاديــا وسياســيا، لتصبــح القــدوة والمثــل األعلــى 

ــم النصــح لهــن... ــد مــن النســاء مــن خــال تقدي والمــاذ اآلمــن للعدي

اصرار وارادة يصل عنان السماء

اكثــر علــى باســمه فــي هــذه  نتعــرف  دعونــا 
الســطور..

باسمه راجي العوض غرايبه

ناشطه في حقوق المراه منذ ٢٠٠٤

رئيسة جمعية اتحاد المراه االردنيه فرع اربد لدورتين متتاليتين

عضو في ملتقى اربد االثقافي

عضو في جمعية مناهضة الصهيونيه

ــرع   ــة  ف ــرة المــرأه وعضــو لجن ــه ومســؤولة دائ ــه مركزي عضــو لجن

ــه ســابقا ــد فــي حــزب الحركــه الفومي ارب

ناشطه سياسيه

عضو موازر في المنتدى االستراكي في محافطة اربد

عضو مؤازر في لجنة العمل الوطني مخيم اربد

ToT حاصله على دورة تدريب دولي معتمد

حاصلة على الرخصه الدوليه لقيادة الحاسوب

كتابة في مواقع الكترونيه محليه ومجلة عربيه

لها مقاالت سياسيه منشوره في موقع اخباري االردن نيوز

حاصلة على عدة  دورات في مهارات االتصال والتواصل

حاصلــه علــى ندريــب متطــور فــي تعزيــز مشــاركة المــراه السياســيه 

واالنتخابــات بمشــروع امتــد ثــاث ســنوات

حاصلــه علــى تدريــب مكثــف مــن  المعهــد الديمقراطــي فــي 

االنتخابــي البرنامــج  صباغــة  وكيفيــة  االنتخابــات 

حاصلة على تدريب في صياغة محاضر االجتماعات

المدنــي/   المجتمــع  النســويه/  بمفاهيــم  تدريــب  علــى  حاصلــه 

القيــاده والعلمانيــه/ 

ناشطه في العمل العام منذ٢٠٠٨
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اســيل رياديــة مــن الطــراز الرفيــع وذات صــوالت وجــوالت ســواء علــى 
الصعيــد التجميــل أو علــى الصعيــد الشــخصي، فقــد امتلكــت اســيل 
وباقتــدار كل مقومــات النجــاح، وعملــت مــن اجــل مجتمــع ينبــض بالحيــاه 
ــكان  ــي كل م ــول ف ــة تح ــكلت نقط ــال فش ــهرة أو م ــل ش ــن أج ــس م ولي
وزمــان وغــادرت اللحظــات األولــى مــن حياتهــا لتحــل فــي مســتهل الوطــن 
والتاريــخ فلــم يبقــى عليهــا ســوى بعــض الفصــول القصيــرة لتختــم روايــة 

ــع يقرأهــا ويتذكرهــا بــكل اجــال ومــودة. ــة ســيبقى الجمي جميل

اسيل سعد...

هادئــة هــدوء الواثــق مــن نفســه، قويــة لتتحمــل كل شــيء، 
رقيقــة وشــفافة وعمليــة للدرجــة التــي يحبهــا الجميــع فــي 
شــخصية المــرأة، عنــوان حضــاري فــي مجتمــع متنــوع الثقافــات.
حالمــة ومتميــزة بــل أكثــر مــن ذلــك بكثيــر صاحبــة رســالة، 
والجميــل فــي المشــهد أن اســيل واحــدة مــن أولئــك المبدعــات 
اللواتــي يرقيــن ألن يكــن رائــدات فــي العمــل، راقيــات فــي العمل 
المنظــم، شــغوفات وحالمــات، مصممــات ومثقفــات، وللنســاء 
رســالة ومــا أجمــل أن توجــه مــن هــذه الســيدة األردنيــة الرائعــة.

قصة نجاح في عالم الجمال

للتواصل..
00962797045100

ان كان للنجوم أفاك، وللعبير شذى، وللبحر لؤلؤ وصدف ..فإن للتميّز أهله ..

ورواده مــن هنــا مــن الواجــب علينــا ان نتحــدث ســراء صاحبــة مشــروع "عيــش" ... 

والتــي  بــدأت شــغفها بالتغذيــة منــذ ايــام الطفولــة اذ كانــت مــن الــوزن الزائــد،  حيــث 

اســتطاعت انقــاص 14 كيلــو مــن وزنهــا باالســتعانة باخصائيــة تغذيــة 

وعــن ذلــك تقــول" هنــا تأكــدت انــه بامكاننــا الوصــول إلــى نتائــج بــاالرادة، لذلــك 

قــررت دراســة التغذيــة فالجامعــة".

وتضيــف "وجــاء عيــش ليكــون بوابــة لطموحنــا وتحقيــق غايتنــا وامتــداد  لتجربتنــا 

وحامــا لرســالتنا .. بــدات منــذ عــام 2017 .. ومــن وقتهــا وأنــا أســيرة هذا الحلم وســائرة 

علــى خطــى تحقيــق كل مــا هــو مفيــد فــي هــذا العلــم، عيــش عمــره ســنوات ولكــن فــي 

ــع المنتجــات  ــي لتصني ــا 2017 كمتجــر الكترون ــر بشــكل اســرع، فقــد بدأن ــي يكب داخل

الغذائيــة وكمنصــة لدعــم العلــم فــي مجــال التغذيــة والحميــات ، ومــن ثم قمنا بتوســيع 

لتشــمل كل مــا هــو مفيــد فــي عالــم التغذيــة والحميــات ، ومــن ثم قمنــا باففتــاح العيادة 

التغذويــة ســنة 2022 لتقديــم جميــع الخدمــات الصحيــة والتغذويــة تحــت ســقف واحد".

وردا علــى ســؤال مــال واعمــال حــول مــا يعنيــه عيــش لهــا؟ اجابت:احبه، النه شــغفي، 

والننــي احــب االســتقالية والقياديــة لــم اجــد افضــل مــن عيش لبلــورة هذا العشــق على 

الواقع|. ارض 

ــن  ــود المجهولي ــكرا للجن ــراء: ش ــول س ــا، تق ــكر توجهه ــالة ش ــق برس ــا يتعل وفيم

الذيــن دعمونــي وعلــى راســهم ابنــي يحيــى الــذي صبــر علــى قضائــي معظــم الوقت في 

العمــل بعيــدا عنــه، ولــكل شــخص ســاعدني ودعمنــي فــي مشــروعي، شــكرا مــن القلــب  

لكــم جميعــا فانتــم اهلــي وناســي ومــن امــن  برســالتي.

هــذا وتوجــه ســراء رســالة تقــول جســمكم يســتحق ان يقضــي عمــره االفتراضــي 

وهــو ســليم معافــى ..وانتــم قــادرون علــى ذلــك مــن خــال االرادة .. فالدنيــا جميلــة .. 

فــا تجعلــوا االبتســامة تفارقكــم .. ونحــن فــي عيــش جاهــزون لاجابــة علــى اســئلتكم 

ومســاعدتكم.

سراء السايق..
عيش قصة شغف اصبحت نجاح

للتواصل ...

00962796418970

saraasayeq.aish

saraasayeq.aish

aishnutrition.net
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الدكتورة فايزة السكر...

ــاعر  ــا ش ــه، ام ــورًا أن قائل ــدرك ف ــكام، ت ــذا ال ــرأ ه ــمع أو تق ــا تس عندم
ــل،  ــي جمي ــكل ش ــوح ب ــدة تب ــعلة متق ــه ش ــل بداخل ــر يحم ــم، أو مفك حال
ــب. ــل والح ــراس األم ــه نب ــًا مع ــا حام ــر فيه ــي يظه ــه الت ــم مامح وترس

فكيــف إذا كانــت هــذه الكلمــات هــي رســالة مــن مــاك إلــى بنــات حــواء، 
عندئــذ مــا الــذي ســيدور فــي خلــدك؟.

فايــزة الســكر واحــدة مــن ابــرز االكاديميــات فــي األردن، واحــدة ممــن 
إلــى  لتســتمتع  األذان  وتشــنف  بجمــال طبيعتهــن وصدقهــن،  يبهــرن 

كلماتهــن المعبــرة.
ــت : "حيــن  ــر صفحتهــا فانبهــرت بتلــك الكلمــات وقل قــرأت حديثهــا عب
تدخــل تلــك الصفحــة، كــن متوضئــًا  فنفحــات االيمــان تنبــع مــن تلــك 
ــي  ــاء األردن الت ــة علم ــس رابط ــب رئي ــة و نائ ــي الواعظ ــم ه ــات"، نع الكلم
ــت بثقافتهــا واطاعهــا الواســع وبشاشــة وجههــا، وهــي مــن الوجــوه  عرف
ــة  ــاة العام ــي الحي ــي، او ف ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــواء عل ــة س المحبب
نالــت شــهرة واســعة فــي العالــم العربــي، فهــي ســيدة حملــت علــى عاتقهــا 
ــة،  ــة مثقف ــطة اجتماعي ــي ناش ــراة وه ــة بالم ــام الخاص ــالة االس ــر رس نش

ــف حســاب. ــة يحســب لهــا أل جريئ
عرفــت عنــد النــاس كقطعــة المــاس لهــذا فهــي دائمــة البحــث عــن تلــك 
المواضيــع التــي تتعلــق بتســليط الضــوء علــى القضايــا التــي تهــم النــاس 

فــي المجــاالت المختلفــة.
فــي داخــل الدكتــورة فايــزة طاقــة إيجابيــة ورغبــة فــي اإلبــداع والتميــز 
ألن هــذا المســار يبعــث فــي قلبهــا فرحــًا فهــي دائمــة الســعي لنشــر رســالة 
اإليجابيــة قــواًل وفعــًا، وال تؤمــن باألحــام بــل بوضــع األهــداف واالجتهــاد 

لتحقيقهــا، وتســأل اهلل التوفيــق فــي تحقيــق الجــزء اآلخــر مــن امنياتهــا.

مثال حي للمراة المسلمة الناجحة

وهــا هــي المــاك األنثــى تأتــي إلــى الواقــع لتضــع نفســها بيــن أخواتهــا 

اللواتــي شــكلن بصمــة واضحــة فــي خــط ســيرهن، امــرأة مــن زمــن نتــوق 

لعودتــه، تدخــل فــي عالــم ليــس لــه قــرار، بعيــد عــن عالــم النســيان لتضــع 

نفســها أمــام الواقــع الــذي تعيشــه المــراة التــي كانــت حتــى وقــت قريــب فــي 

طــي النســيان.

الدكتــورة فايــزة  لهــا بــاع فــي العمــل الثقافــي تــرى الواقــع مــن خــال مــا 

تكتــب وتقــرأ فهــي تجــد هــذا الواقــع بــكل مافيــه فــا تبالــي لمــا قــد يحصــل 

حولهــا، أنهــا الرجولــة االنثويــة بــكل معنــى الكلمــة.

وهنــاك حيــث تجــد فايــزة نفســها فــي اماكنهــا التــي افنــت عمرهــا فيهــا، 

حيــث تبتســم لهــا الحيــاة تــارة، وتخدعهــا تــارة اخــرى، اال ان ســيدة الوجــد 

االردنيــة ترقــب بفــرح شــديد احــام النــاس وتحــاول ان تســعى فــي تحقيــق 

المســتطاع منهــا، اال انهــا مــا غابــت يومــًا عــن قضيــة تهــم النــاس، او حالــة 

ارادت مناصرتهــا، كيــف يكــون ذلــك وهــي التــي نــذرت نفســها مــن اجلهــم.
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الدكتورة اميرة النادي... 
المعلــم خليفة االنبيــاء وصانع 

االجيال لنهضة المجتمع
ــك  ــي األردن وكذل ــم ف ــث عــن التعلي ــد الحدي عن

وعنــد  المختلفــة،  ومنصاتــه  بعــد،  عــن  التعليــم 

الحديــث عــن النشــاط اإلجتماعــي الخــاق بــكل 

مكوناتــه، وإذا مــا عرجنــا علــى البعــد اإلنســاني 

الــذي يحقــق العدالــة االجتماعيــة والتنميــة، فــإن أول 

مــن يدخــل هــذه الدائــرة هــي ســيدة أردنيــة عاشــت 

كافــة التفاصيــل صغيرهــا وكبيرهــا بعنفــوان المــرأة 

المثاليــة والطموحــة، أنهــا الدكتــورة اميــرة النــادي 

التــي يحبهــا الجميــع، فهــي كالــورد الــكل يريــد 

ان يغرســه، كلمــا يُذكــر اســمها يبتســم االخــرون، 

تســعى لخدمــة الجميــع وال تنتظــر اي مقابــل، خبــرة 

القاصــي  لهــا  شــهد  مميــزة  وتعليميــة  تربويــة 

ــد . ــف الصع ــى مختل ــي عل والدان

نتحــدث هنــا عــن الدكتــورة اميــرة النــادي، بحكمتهــا الذهبيــة وعقلهــا النيــر  

فقــد قــررت ان ترشــح نفســها النتخابــات نقابــة المعلميــن "اربــد" مــن منطلــق 

ــوت  ــال ص ــع وايص ــي المجتم ــي ف ــرق حقيق ــدث ف ــر واح ــرورة التغيي ــا بض ايمانه

ــة. ــى وزارة التربي ــم ال المعل

اميــرة النــادي تحدثــت عــن برنامجهــا االنتخابــي لمــال واعمــال واليكــم نــص 

حديثهــا...

بسم اهلل ابتدأت وبعون اهلل بالنجاح سانهي..

   مــن حنجــره تصــدح بضيــاء نــور علمــا يتمجــد برســاله خالــده خلدهــا التاريــخ  

وقدســها اســامنا الحنيف ....

ــورا  ــام بن ــاء دروب الظ ــد أض ــا ق ــن خاله ــذي م ــم ال ــالة المعل ــا رس    انه

ــم ... ــعوب العال ــماء ش ــا بس ــون نبراس ــعاعا ليك ــور ش ــذاك الن ــاك ب واح

  نعــم انــه المعلــم الــذي كــرس حياتــه وواصــل ليلــه بنهــاره وربــط رســالته 

الخالــدة باســمى معاييــر الفــن المعرفــي بإنشــاء أجيــال حركــت التاريــخ واحدثــت 

ثــوره تكنولوجيــه واســدلت ســتار التخلــف والجهــل

 ولهــذا المعلــم كيــان وصــرح شــامخ يســتضل بضلــه اال وهــو نقابــة المعلمين 

وال يمكــن لهــذا الصــرح ان يفــي بالغــرض المنشــود اال إذا كانــت ركائــزه محكمــة 

ومتراصــه وذو حناجــر حــره وصادقــه وعادلــه وتحاكــي مــا يعيشــه المعلــم بوقــت 

يحتاجــه المعلــم للدفــاع عــن حقوقــه....

  وبعــد تفكيــرا متعمــق ودراســه واهيــه واالســنناد علــى ركائــز اساســيه 

عنوانهــا نعــم للصــوت الحــر تشــرفت بــان ازرع نفســي مترشــحه كعضــو بنقابــة 

ــابذل  ــذي س ــي ال ــي االنتخاب ــواة برنامج ــد ن ــتطيع ان احص ــى اس ــن حت المعلمي

ــا  ــوس معلمين ــه بنف ــن مكنونات ــود وتوطي ــز الوج ــه لحي ــدي الخراج ــارى جه قص

.... االكارم 

   امــا عــن برنامجــي االنتخابــي فــا بــد بدايــه ان يتــم تطويــر العمــل 
النقابــي المســتقل....

   وال بــد أن أكــون العــون بايصــال صــوت وهمــوم معلمينــا للمســؤلين 
ومتابعــة الحلــول الجذريــه للتخلــص مــن تلــك الهمــوم والقضــاء عليها ...

   وحتــى يكــون للمعلــم نظــره مســتقبليه باحــداث التغيــر ال بــد أن يكــون هنالــك دورات 

ــه ... ــه التربوي ــث العملي ــين وتحدي ــم تحس ــى يت ــا حت ــه لمعلمين ــه وخارجي ــه داخلي تدريبي

  كمــا وال ننســى المطالبــه بتقديــم الدعــم المــادي والمعنــوي لمعلمينــا بضــل تلــك الظــروف 

االجتماعيــه القاســيه التــي تواجــه المعلــم...

ــذي  ــال والنمــوذج ال ــه المث ــا داخــل الصفــوف المدرســيه الن ــد مــن االرتقــاء بمعلمن   كمــا الب

ــا االعــزاء ... يســير علــى نهجــه طابن

   كمــا وال بــد أن نربــط هيئتنــا التدريســيه بمجتمعنــا المحلــي ليتواصــل ابائنــا مــع الهيئــات 

التدريســيه لمتابعــة فلــذات اكبادهــم عــن قــرب....

   كمــا وال بــد مــن متابعــة معلمــي القطــاع الخــاص والوقــوف بجانبهــم لتحصيــل كافــة 

حقوقهــم...

  وال ننسى صندوق الضمان وفتح ملفه ودراسة الوضع المالي له...

        زمائي االعزاء ..معلمينا ومعلماتنا االفاضل...

    االهل والعشيره ...

ــى اهلل  ــوكل عل ــه وبعــد الت ــم والمعرف ــات العل ــكل لغ ــد االكارم اخاطبكــم ب ــاء محافظــة ارب ابن

أعلنــت ترشــيح نفســي النتخابــات نقابــة المعلميــن مســتنهضه فيكــم هممكــم الشــماءوعزيمتكم 

الصلبــه لتكونــو لــي الســند بمنحــي ثقتكــم التــي اعتــز بهــا المثلكــم خيــر تمثيــل بنقابــة المعلميــن 

...واهلل ولــي التوفيــق...

رؤيتي لحال النقابة بين الواقع والمأمول

ــتمر  ــراع المس ــة الص ــاء حال ــن إنه ــد م اواًل: ال ب

مــا بيــن الكتــل التــي تتنافــس للوصــول إلــى مجلــس 

تجديــد  علــى  العمــل  يســتوجب  وهــذا  النقابــة، 

التحــول  خــال  مــن  الكتــل؛  هــذه  ورســالة  رؤيــة 

ــس  ــة التناف ــى رؤي ــي إل ــراع البين ــة الص ــن منهجي م

. المشــترك  والتعــاون 

ثانيــا: وضــع حــد لســيطرة القيــادات الهرمــة علــى 

توجهــات الكتــل داخــل النقابــة ال ســيما انــه ال مجــال 

للشــباب فــي هــذه الكتــل؛ حيــث سياســة التهميــش 

واإلقصــاء لجيــل الشــباب 

وزيــادة  الغمــوض  إزالــة  علــى  العمــل  ثالثــا: 

ــادي  ــري والم ــي والفك ــم المرجع ــن الدع ــفافية ع الش

ــي  ــة ف ــل المتنافس ــض الكت ــه بع ــل علي ــذي تحص ال

انتخابــات النقابــة والــذي يثيــر الشــكوك حــول أهــداف 

الجهــات الداعمــة وتوجهاتهــا.

رابعــا: دعــم مشــاركة المــرأة فــي العمــل النقابــي 

ــز دور  ــي تعزي ــة ف ــطة النقاب ــر أنش ــال تطوي ــن خ م

المــرأة وتشــكيل لجــان خاصــة بالمعلمــات.

كتلــة  إنشــاء  علــى  التوافــق  ضــرورة  خامســا: 

جديــدة لخــوض انتخابــات النقابــة؛ وعــدم حصــر 

ــط  ــن فق ــي كتلتي ــة ف ــس النقاب ــى مجل ــول إل الوص

فالكتــل الموجــودة حاليــا ال تلبــي الطمــوح لكثيــر 

ــرؤى  ــع ال ــق م ــات وال تتواف ــن والمعلم ــن المعلمي م

ــد  ــون عق ــد يك ــة؛ وق ــالة النقاب ــدور ورس ــة ل الحقيقي

لقــاء او مؤتمــر عــام للمعلميــن يســهم فــي التوصــل 

ــة جديــدة، وال ســيما بيــن المعلميــن  إلــى تبنــي كتل

والمعلمــات المتقاربيــن فكريــا، فالعمــل الجماعــي 

المنظــم هــو الــذي يحقــق التعــاون المطلــوب؛ بينمــا 

تبقــى الجهــود الفرديــة عاجــزة وغيــر ناجحــة لتحقيــق 

المطلــوب.

سادســا: ال بــد مــن إجــراء تعديــات جوهريــة على 

النظــام األساســي للنقابــة؛ ال ســيما نظــام االنتخــاب 

ونظــام إدارة امــوال المعلميــن، 

النقابيــة  المؤسســات  مــع  التواصــل  ســابعا: 

األخــرى، ومؤسســات المجتمــع المدنــي مــن قبــل 

نقابــة المعلميــن، والعمــل علــى زيــادة التشــاركية 

والتعــاون فــي القضايــا التــي تهــم المجتمــع.

ثامنــا: ال بــد مــن العمــل علــى إصــاح شــامل 

لنقابــة المعلميــن، بحيــث يتــم إعــادة النظــر فــي 

دور ورســالة هــذه النقابــة؛ مــن أجــل إحــداث التغييــر 

المطلــوب، وتحســين ظــروف العامليــن فــي قطــاع 

التعليــم وتهيئــة الظــروف المعيشــية المناســبة لهــم، 

للقيــام بدورهــم علــى أكمــل وجــه؛ فليــس أمــام 

ــم  ــين ظروفه ــت لتحس ــن الوق ــر م ــن الكثي المعلمي

االقتصاديــة واالجتماعيــة والمعيشــية.

 تاســعا: يتوجــب علــى الجميــع بمــا فــي ذلــك 

العمــل  والتعليــم  التربيــة  ووزارة  النقابــة  مجلــس 

ــى تحســين واقــع المعلميــن فــي كافــة المجــاالت  عل

ال ســيما االقتصاديــة منهــا …نأمــل ذلــك

رؤى مستقبلية

نحن من رواد التغيير 

نهدف للتأثير اإليجابي في بيئة التعليم

توسيع النطاق واألفق المتاح أمام المعلم

بيئة حاضنة للمعلم وابداعه

ازالة الفجوة بين النظرية والتطبيق

البدء بالعمل الفوري دون تردد او تأجيل

ــد  ــداع وق ــد االب ــد يول ــط ق ــت الضغ ــل تح العم

تولــد النجاحــات مــن رحــم المعانــاة

جواب أخيراااا:

نأمــل مــن اهلل العزيــز الكريــم أن نكــون عنــد 

حســن زمائنــا المعلميــن

اميرة النادي في سطور
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لقــد اختــص اهلل فراشــة الزنبــق بلحظــات قدســية عظيمــة، واي قدســية واي 

تكريــم يمكــن يفــي هــذه المــرأة حقهــا، ولكــن وبفضــل تلــك اللحظــات العظيمة 

اســتطاعت ايقونــة التعليــم الرائــدة أن تكــون الميثــاق الغليــظ الــذي أخــذه اهلل 

ــى  ــا عل ــر حرص ــانية، واألكث ــر واإلنس ــام والخي ــة للس ــر نزع ــي األكث ــا، فه عليه

الســام والتوافــق المجتمعــي ولــم الشــمل وإنــكار الــذات.

اينــاس رياديــة مــن الطــراز الرفيــع وذات صــوالت وجــوالت ســواء علــى 

الصعيــد االكاديمــي أو علــى صعيــد صناعــة النهــج التعليمــي المبكــر، فقــد 

امتلكــت وباقتــدار كل مقومــات النجــاح، وعملــت مــن اجــل مجتمــع ينبــض 

بالحيــاه وليــس مــن أجــل شــهرة أو مــال فشــكلت نقطــة تحــول فــي كل مــكان 

ــن  ــتهل الوط ــي مس ــل ف ــا لتح ــن حياته ــى م ــات األول ــادرت اللحظ ــان وغ وزم

والتاريــخ.

إنهــا تشــبه عناقيــد اللؤلــؤ إلــى حــد بعيــد، ليــس فقــط بالشــكل، بــل 

ــر  ــي غي ــل الحقيق ــن الجمي ــك الزم ــاء ذل ــن نس ــي م ــق، وه ــون والعم بالمضم

الممــوه والمشــوه، إنهــا مــن زمــن الحقيقــة واألحــام فــي اآلن عينــه.

ــز  ــات قادمــة مــن دهالي ــق بذكري ــراب رائحــة تعشــقها تعب ــاس للت ــد اين عن

طفولــة ال تنســى، ومــا بقــي مــن زمــن جميــل يربــط ماضيهــا بحاضرهــا 

المكتــوب، يمســك بهــا قبــل الغــوص فــي تفاصيــل حياتهــا الملونــة بألــوان رايــة 

ــر. ــماغ األحم ــدب الش ــة به ــن والمهدب الوط

هــذه الســيدة تعتبــر إضافــة نوعيــة متميــزة ألرشــيف التعليــم المعاصــر، إذ 

أنــه بتســليطها الضــوء علــى مــا حققــه المجتمــع مــن رفــض للثقافــة المجتمعيــة 

النمطيــة، فــإن اينــاس تقــدم لنــا نماذجًــا حُــرة الــروح، تســتحق أن تكــون قــدوة 

لكفــاح مجتمعــي، وإنســاني، وفكــري، وإبداعــي، يقتبــس مــن حكاياتهــا وقــودًا 

معنويًــا لخطواتــه فيشــجع ترددهــا، ويؤكــد علــى صحــة وجهتهــا.

الشــخصيات  مــن  الزنبــق  فراشــة  لقــب  عليهــا  يطلــق  والتــي  ضيفتنــا 

المكافحــة الملهمــة التــي بــدأت مــن الصفــر، ال بــل مــن تحــت الصفــر لتتجــاوزه 

وتنتصــر علــى عقباتــه، وقــد بــدا ذلــك واضحــًا فــي اختــاف مشــاربها وتوجهاتهــا 

التــي تجمــع بيــن صفــات معنويــة طبعــت بصماتهــا علــى كيانهــا فميزتهــا عــن 

بقيــة االكاديمييــن، ومنهــا الــروح التواقــة للكمــال قــدر المســتطاع، واألحاســيس 

ــغف  ــاق، والش ــم أو النف ــل الضي ــي ال تقب ــزة الت ــة العزي ــس األبي ــة، والنف المرهف

تجــاه المعرفــة والســعي فــي طلبهــا مــن كل طريــق، والشــعور بالغربــة الداخليــة 

الموجعــة تجــاه مــا يحــدث فــي مجتمعنــا مــن أخطــاء.

ان حكايــة اينــاس التــي تجمــع بيــن صــور البهجــة والســام واألمــل، كانــت 

ســببا فــي ان اغــوص بيــن ســطور حياتهــا الكتشــف عالمًــا جديــدًا نعيــش أيامــه 

مــع شــخصيات قدمــت الكثيــر، واســتحقت جهودهــا أكثــر مــن كثيــر.

انســانة واقعيــة تــدرك أن مكاشــفة نفســها ال تقيهــا حرجــا ان تعتــرف امــام 

ــداث  ــى اح ــة عل ــرأة األردني ــدرة الم ــت ق ــد اثبت ــذا فق ــأت، له ــا اخط ــاس انه الن

تغييــر تنمــوي فــي المجتمــع األردنــي واســتطاعت ان تكــون "رائــدة وقائــدة" فيــه.

ومــن صغرهــا اطلقــت الفراشــة لنفســها العنــان لتحقيــق رغباتهــا فــي الريــادة 

والقيــادة فــي ظــل نظــرة مجتمعيــة "ايجابيــة" لمــا تمتلكــه مــن مقومــات عززتهــا 

تجــارب ناجحــة للمــرأة األردنيــة فــي مجــال التعليــم المبكــر وفــي مختلــف مياديــن 

ــل ومجاالته. العم

فــي داخلهــا ال تختبــئ ايــة اســرار فســتائره تنســدل وفضــاءه احامهــا، وكل 

ــل ان  ــا اجم ــاة، فم ــل حي ــا، تفاصي ــقها لوطنه ــل عش ــو تفاصي ــمعه ه ــوت تس ص

تكــون اردنيــة، فهــي أمــراه تعشــق الوطــن واليــه تحــن.

ايناس الحنبلي.. 
المصداقيــة والموضوعيــة والدقــة فــي المواعيــد، أهــم ثــاث 
ــت  ــى أيقن ــات حت ــك الصف ــت بتل ــا أن عرف ــا، فم ــل لنجاحه عوام
ــا  ــز، ويزيده ــرام والتمي ــات االحت ــى درج ــى أعل ــتصل ال ــا س انه
نجاحــا انهــا لــم تتأثــر يومــًا باالنتمــاءات الجانبيــة، وإنمــا وضعــت 
نصــب عينيهــا النهــوض باســاليب التعليــم بعيــدا عــن المصالــح 

الشــخصية.
تبــرز قيمــة اينــاس فــي المجتمــع مقترنــة باســاليب التدريــس 
وأخاقيــات  وتحضــر  قيمــة  تمتلــك  فهــي  تنتهجهــا،  التــي 
ــاج  ــة ال تحت ــت حقيق ــرأة، فاصبح ــع الم ــى واق ــك عل ــت ذل انعكس
منــا إلــى جهــد يذكــر فــي تدبرهــا، ويكفــي فقــط أن نعــرف 
ــج  ــودة البرام ــين ج ــبيل تحس ــي س ــة ف ــات واضح ــا بصم أن له
ــتقبا. ــرا ومس ــك حاض ــار ذل ــي ثم ــا لتجن ــة، وتطويره التلفزيوني

ــي حكاية اصرار وقصة نجاح يشار لها بالبنان ــدأت عمل ــال وب ــطة الح ــة متوس ــي عائل ــأت ف ــاس "نش ــول اين تق
خــال دراســتي الثانويــة فــي احــد المستشــفيات وكنــت اعمــل وادرس 
فــي ذات الوقــت لكــي أتمكــن مــن تأميــن مصاريفــي الشــخصية، مــن 
ثــم أنهيــت دراســتي الجامعيــة فــي تخصــص التمريــض وتزوجــت ومــن 
ثــم ســافرت الــى الكويــت وعملــت بشــهادتي فــي احــدى المستشــفيات 

ــة" الحكومي

ــي  ــال وكان حب ــم االطف ــي قس ــت ف ــي كان ــة توظيف ــف "بداي وتضي
ألحبــاب اهلل ال يوصــف، فبالنســبه الــي انهــم الكائــن الوحيــد الــذي يظــل 
محافــظ علــى براءتــه فــي ظــل كل ســموم الحيــاة، ومــن هنــا قــررت أن 
ــا   ــن هن ــع، م ــة بالمجتم ــانة فعال ــح انس ــى اصب ــي حت ــن نفس ــور م اط
حصلــت علــى دورات عديــدة منهــا دورة تعديــل ســلوك، ودورة تطويــر 
االنمــاط الحركيــه والحســيه عنــد االطفــال، ودورة برمجــه عصبيــة 

ــوي. ــي ترب ــاد نفس ــة، ودورة ارش لغوي

ــف  ــع اوالدي اوال كي ــي م ــدأت عمل ــا ب ــن هن ــول "وم ــتطرد الق وتس
اجعلهــم نمــوذج نافــع للمجتمــع وعندهــم تفكيــر دينــي واخاقــي 
ــأن  ــتطيعوا ب ــى يس ــح حت ــي صحي ــي ونفس ــي وعاطف ــري واجتماع وفك
يقدمــوا االفــادة ألنفســهم ومــن ثــم المجتمــع، وبعــد ان نجــاح تجربتــي 
ــي  ــام اهل ــم أم ــر به ــتطعت أن افتخ ــم اس ــن صغره ــال وم ــع ٣ اطف م
ومدرســتهم والنــاس، قــررت أن افتــح حضانــه اطفــال أن أبــدأ بتأســيس 
وتعديــل ســلوك لاطفــال مــن عمــر صغيــر بشــكٍل عــام وكيــف يكونــون 

ــي ضغرهــم". ــى ف ــن حت نافعي
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فريق تناغم.. 
بدات بفكرة لتولد بذرة تنبت زرعا

تمتلــك قلبــًا كبيــرا فــي حــب الخيــر والعطــاء ممــا أهلهــا لتكــون ســفيرة 
لنشــر الســام والمحبــة دائبــة تعمــل الخيــر دومــا أينمــا كانــت ، تمــأ الدنيــا 
تفــاؤل وتنشــر الســعادة بيــن كل المحيطيــن بهــا تعتبــر ميــس ابــو عبــد 
اهلل مــن النشــطاء اجتماعيــا الفعاليــن فـــ دومــا تواصــل أعمالهــا اإلنســانية 
ــزرع  التــي بدأتهــا منــذ ســنوات دون كلــل أو ملــل وهــي تســعى جاهــدة ل
قيــم اإلنســانية بــكل معانيهــا الســامية ، وهــي صاحبــة فكــرة تناغــم التــي 
ــق  ــف بعم ــع، تتص ــي المجتم ــة ف ــخاص ذوي االعاق ــج االش ــى دم ــدف ال ته
ثقافتهــا وصراحتهــا وجرأتهــا وتفهمهــا العميــق لضــرورة تحقيــق التكافــل 

فــي المجتمــع.
ــع  ــاني م ــي واإلنس ــل االجتماع ــال العم ــي مج ــدات ف ــاء الرائ ــن النس م
ــت  ــوع، وعمل ــال التط ــت مج ــي األردن، أحبَّ ــة ف ــن ذوي اإلعاق ــخاص م األش
ناشــطًة فــي خدمــة المجتمــع، رغبــًة منهــا فــي تطويــر مهــارات أبنائــه، وبنــاء 

ــا االردن. وطنه
 فتبنَّــت إطــاق عديــدٍ مــن المبــادرات واألعمــال الخيريــة، وكمــا تكللــت 
ــادرة اطلقتهــا الناشــطة  ــي اطــاق )تناغــم( وهــي  مب مســاعيها بالنجــاح ف
ميــس ابــو عبــداهلل، ومهمتهــا إبــراز الــدور الفاعــل والحيــوي وتهــدف الــى 

دمــج ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي المجتمــع.

وتأتــي مبــادرة )تناغــم( ترجمــة للقيــم األخاقيــة الســائدة 
فــي المجتمــع االردنــي وتجســيدًا للتــآزر والتكافــل بيــن كافــة 
ــة االشــخاص ذوي اإلعاقــة، وقــد انضــم  ــه بمــا فيهــم فئ فئات
إليهــا حتــى اآلن الكثيــر مــن االشــخاص مــن هــذه الفئــة 

ــن. والمتطوعي
ــراز  ــم سلســلة مــن الحمــات إلب ــادرة لتنظي وتســتعد المب
ــة  ــة الجوانــب االجتماعي دور األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي كاف

ــة. ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــة واألكاديمي والخيري
ــون  ــي أن تك ــا ف ــة رؤيته ــم( لترجم ــادرة )تناغ ــعى مب وتس
المجتمعيــة،  المســؤولية  تحقيــق  فــي  للدمــج  نموذجًــا 
ــة  ــة فاعل ــة كفئ ــخاص ذوي اإلعاق ــز دور األش ــا تعزي ومهمته
وحيويــة مــن المجتمــع مــن خــال تســليط الضــوء علــى 
دورهــم فــي التكافــل والتكامــل المجتمعــي ومســاهماتهم فــي 

ــاره. ــن وازده ــاء الوط بن

ــة ذوي  ــج الطلب ــن ودم ــم وتمكي ــي دع ــادرة ف ــداف المب ــص أه وتتلخ
ــع. ــي المجتم ــم ف ــك دمجه ــة وكذل ــن الطلب ــم م ــع أقرانه ــة م اإلعاق

ــة  ــدور الفاعــل والحيــوي لهــذه الفئ ــراز ال ــى إب ــادرة إل كمــا تهــدف المب
فــي خدمــة المجتمــع وبنــاء الوطــن وازدهــاره، ورفــع الوعــي وتغييــر المواقف 
واألفــكار النمطيــة المغلوطــة وتوعيــة المجتمــع بحقوقهــا وواجباتهــا، 

ــل المجتمعــي. ــز التكامــل والتكاف وتعزي
ــة  ــزة التنمي ــى ركي ــل عل ــن العم ــى ُكٍل م ــادرة عل ــج المب ــز برنام ويرتك
ــم  ــة وأصدقائه ــة ذوي اإلعاق ــراز دور الطلب ــم وإب ــال دع ــن خ ــرية م البش
فــي البرامــج التعليميــة والمشــاركة الفاعلــة فــي األبحــاث والدراســات 

واالبتــكارات.
ــى  ــي عل ــل التطوع ــال العم ــا إلكم ــا وعزيمته ــت إرادته ــا يثب ــا أن م كم
أحســن مــا يــرام مــا صرحــت بــه ميــس أبــو عبــداهلل بأنهــا ترغــب بتعلــم 
ــوي يدعــم مجــال تعاملهــا  ــل نفســي وترب لغــة االشــارة وأخــذ دورات تأهي

ــات. ــة اإلعاق ــة مــن كاف مــع ذوي اإلعاق
ــى إقامــة مركــز  ومــن ضمــن المخططــات المســتقبلية التــي تســعى ال
ونــادي تأهيــل وتدريــب وترفيــه لــذوي اإلعاقــة يحمــل تفــس اســم الفريــق 

ونهجــه )تناغــم(.

هدفي مساعدة المحتاج 
ومد يد العون للضعيف

للتواصل...
00962789661162

ميس ابو عبد اهلل ...
خطوتي التالية تعلم لغة الصم
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هنادي حداد...
مثاال حقيقيا للنجاح والطموح 

 كتبــت وشــطبت، كتبــت وغيــرت، كتبــت وبدلــت، كتبــت ومــا اكملــت، 

ــا اعتــرف لقــد  احتــرت! عجــزت!  ــًا ثــم نظــرت وتأملــت وهن وقفــت طوي

استســلمت!

ــن  ــرة ع ــزة حائ ــا تبدوعاج ــات لكنه ــب كلم ــررت ان اكت ــة ق  وبالنهاي

البــوح والوصــف واإلنصــاف باختصــار هــي مثــال للنجــاح والطمــوح الوفــي 

المخلــص المبــدع المجتهــد المثابــر القــوي، هــي ســيدة عملهــا وايقونــة 

علمهــا وابنــة وطنهــا ونشــمية ناجحــة تحمــل صفــات نــادره هــي ســيدة 

التحــدي وثائــرة اســتطاعت ان تفتــح االفــاق لغيرهــا للعمــل واالنجــاز كل 

هــذا يجعــل الكلمــات فــي غايــة الصعوبــة عنــد صياغتهــا ألنهــا تشــعرنا 

دائمــًا بقصورهــا وعــدم إيفائهــا حــق مــن نهديــه تلــك الكلمــات، وهــا 

انــا  جــد الصعوبــة ذاتهــا وانــا احــاول صياغــة بضــع كلمــات إلــى ينبــوع 

ــع اإلنجــاز  ــروي اإلنســان والمــكان ويصن ــر لي ــر الكثي عطــاء تدفــق بالخي

باحتــراف وتخطيــط وســهر وحســن عمــل وانتمــاء للوطــن وعشــق وحــب 

للنجــاح ال حــدود لــه.

تطــل علينــا هنــادي كل يــوم متفائلــه متألقــة كمــا النجمــة العاليــه في 

ســماء فيروزيــة اللــون أثنــاء انجــاء الليــل وبــزوغ الفجــر فهي القائــدة في 

عملهــا، ســيدة اإلبــداع والريــادة واالنجــاز، روح المــكان وقلبــه، فخاب ظن 

ــى العمــل، فــكان ردهــا أنجــاز وإخــاص  المشــككون بهــا وبقدرتهــا عل

وصــدق وقــوة فــي ظــل منظومــة قيــم وأخــاق، ورؤيــا للمســتقبل ســارت 

بهــا إلــى األمــام دون النظــر للخلــف، فانهــار المشــككون بهــا ولــم تنهــار 

هــذه النشــمية األردنيــة، أســرعت نحوالقمــة، ســعلتِ لكنهــا لــم تمــرض، 

ــآ كيــف تكــون  ــااًل حي لتبقــى هنــادي نشــمية أردنيــة شــامخة تعطــي مث

القــدرة علــى الســير بخطــى ثابتــة وجريئــه تقودهــا لنجــاح باهــر ولتعطــي 

مثــاآل اليحتــاج تفســيرًا وال تأويــًا... مثــال مميــز بعمــل وفكــر واحتــراف 

منتــج، وأخــاق وحــب للنــاس يــدرس.

درســت هنــادي حــداد فــي عجلــون وتخرجــت بدرجــة البكالوريــوس فــي 

الموســيقى ومــن ثــم

عملــت "بجاســتر بيــب" وكان لــدي شــغف بعمــل الحلويــات، وعــن ذلــك 

ــى  ــت عل ــا عمل ــن هن ــزة، وم ــة ممي ــات بطريق ــخ والحلوي ــب الطب تقول"اح

ــات  ــن وباالكاديمي ــدورات اون الي ــاق ب ــال االلتح ــن خ ــي م ــر نفس تطوي

بــرا االردن وداخــل االردن وخــال هــذه الفتــرة اكملــت دراســتي فــي مجــال 

الموســيقى وكنــت خــال هــذه الفتــرة اعمــل فــي تنظيــم احتفــال االطفــال 

فيهــا وممثلــة لنســاء المفــرق بــوزارة العمــل مــن خــال االجتماعــات كنــت 

ــات  ــة بالجمعي ــال تطوعي ــي واعم ــد الوطن ــى الصعي ــاطات عل ــة ونش ممثل

الخيريــة ، وعندمــا جــاء جالــة الملــك عبــداهلل الثانــي بــن الحســين  قامــوا 

ــر  ــي عنص ــن انن ــا م ــه انطاق ــة جالت ــذاء برفق ــة الغ ــى مأدب ــي ال بدعوت

فاعــل فــي المفــرق".

واضافــت هنــادي لمــال واعمــال "مســيرتي مــع النجــاح لــم تتوقــف عنــد 

هــذا الحــد فاكملــت الماجســتير فــي تخصصــي وخــال تلــك الفتــرة كنــت 

اعمــل فــي ادارة كافيهــات وصــاالت وكنــت اقــوم بتأســيس مشــروعي فــي 

مجــال الحلويــات فجهــزت مطبــخ صغيــر بالبيــت وتوســعت االمــور فقمــت 

بافتتــاح المحــل فاســتعنت بــكادر عمــل مميــز، فاصبــح محلــي الــذي اطلقــت 

عليــه اســم كارمــن االســم االبــرز بالمفــرق مــن خــال تميزنــا بالحلويــات 

الغربيــة والكيــكات الخاصــة بنــا".

ــة  ــوة القادم ــادي" الخط ــول هن ــتقبلية تق ــا المس ــد طموحاته ــا عن  ام

ــان". ــي عم ــن ف ــد لكارم ــرع جدي ــاح ف افتت

ــان  ــا ان االنس ــول" طالم ــال بالق ــال واعم ــا لم ــادي حديثه ــم هن وتختت

نيتــه وهدفــه العمــل الصــادق المخلــص لوجــه اهلل تعالــى، فــان اهلل 

ــات عــدة  ــع اهدافــه، فقــد واجهتنــي صعوب ســيكون معــه وســتتحقق جمي

تغلبــت عليهــا مــن خــال معرفتــي الطريقــة الصحيحــة لتقســيم االولويــات 

وبالتالــي تحقيــق النجــاح وال انســى بعــد اهلل فضــل لعائلتــي وزوجــي فهــم 

الداعــم االول، مشــواري لــم يكــن ســهل ولكــن تحقيــق الحامــي ممتــع ، 

وعندمــا ارى الفرحــة بعيــون الزبايــن بالخدمــة التــي اقدمهــا لهــم وكذلــك 

فخرهــم بــي فانــا بنــت فــي مجتمــع ذكــوري كان صعــب عليهــا االســتمرار 

ولكنــي اســتطعت تحقيــق ذلــك مــن خــال اخاقــي ومبادئــي ومثابرتــي .

للتواصل..

هنادي حداد..
نصيحتــي للمــراة ال 
تستســلمي للظروف 
بــاالرادة  وتســلحي 

فهي مفتاح النجاح



ــة  ــف المادي ــي نفســه بأقــل التكالي انســانًا يبن
ــة.... ــه الفكري ــه يبنيهــا بقدرات ولكن

يبنيهــا بطموحاتــه حتــى يصبــح إنجــازه ذو 
طابــع ســلس وصعــب بــآن واحــد...

ــًا  ــورود بدرب ــذر ال  ويختــرق كافــة الحواجــز ليب
عنوانــه قصــة نجــاح...

    نعــم انهــا قصــة نجــاح أبهــرت مجتمعــًا قائمــًا بحــد ذاتــه 
بمشــروعًا ارتبــط بآســم حنيــن الحورانــي تلــك الفتــاة المفعمــة 
ــة بتخصــص  ــة التــي تخرجــت مــن إحــدى الجامعــات االردني بالحيوي
ــر  ــدرب مغاي ــير ب ــا لتس ــا بفكره ــت تخصصه ــا اختزل ــة اال انه ترجم
لــذاك التخصــص وتبنــي مشــروعآ مختصــًا بالتجميــل وبــكل مكونــات 
التجميــل حتــى اســتطاعت بحنكتهــا وطموحهــا أن تبنــي قصــة نجــاح 

ــة. حقيقي

طموح يخترق الحواجز ويصنع النجاح

حنين الحوراني... 

كمــآ  تجمــع  أن  أســتطاعت  قياســية  وبفتــرة   
هائــل مــن رواد مركزهــا ألنهــا آفاقــت كل التوقعــات 
بمازمــة المجتمــع بــكل طبقاتــه عندمــا وقفــت بصــف 
الفقــراء ألنهــا علــى درايــة تامــة باالحــوال االقتصادية 
الصعبــة بمجتمعنــا فأصبــح الجميــع لهــم القــدرة على 
ــزوار  ــارت األجــور البســيطة ل ــارة مركزهــا فقــد اخت زي
ــث  ــة حدي ــة االردني ــذه الفارس ــت ه ــا فأصبح مركزه
األوســاط االعاميــة ونمــوذج يحتــذى بــه شــباب 
مجتمعنــا واختصــرت مشــروعها بكلمــات بســيطة 

ــل.... ــكل يعم ــر فال ــكل يفك ــا ال مقامه
   اننــا لــو أردنــا أن نســطر قصــة نجــاح حنيــن 
الحورانــي بســطور فلــن نجــد ســوى أقــام مصنوعــة 
مــن المــاس وحبرهــا مــن الذهــب حتــى نفيهــا حقهــا 

ــة.. بالكتاب
ــا  ــه والده ــذي مارس ــال ال ــدور الفع ــى ال  وال ننس
بحياكــة قصــة ذاك النجــاح فســطر اســمه بتاريــخ األب 
المثالــي والعــون والســند الحقيقــي البنتــه مــن خــال 

إيصالهــا لــذاك اإلنجــاز الناجــح....
ــي  ــي واخوت ــدي وام ــول حنين"وال ــك تق ــن ذل وع
انتــم مــن صنعتــم نجاحــي ولكــم ترفــع القبعــات 
كل  بدعمــك  لــي  قدمــت  فقــد  وتقديــرا  احترامــا 
لابــداع  امــام  البــاب  وفتحتــم  النجــاح  مقومــات 

اكــون عنــد حســن ظنكــم". واعدكــم ان 
ــكل  ــة ل ــم نصيح ــا بتقدي ــن حديثه ــم حني وتختت
ــام  ــة االح ــد بواب ــا عن ــف طموحه ــان ال يتوق ــاة ب فت
ــل  ــض، ب ــان ابي ــى حص ــادم عل ــارس الق ــة والف الوري
عليهــا ان تطمــح قبــل ذلــك بــان تكــون هــي ذاتهــا 
وان تســعى للنجــاح فالنجــاح ســهل لمــن اراد ان ينجــح 

ــد. ــى مــن ال يري وصعــب عل
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ــا  ــذي دار فيم ــث ال ــك الحدي ــع ذل ــهل الممتن ــوق كالس ــث مش حدي
ــانها...  ــى لس ــا وعل ــم حديثه ــمين واليك ــن ياس ــا وبي بينن

ــي  ــم دفعن ــي للتعلي ــن حب ــزل ولك ــت بالمن ــه وجلس ــه العام ــت الثانوي اكمل

ــن  ــد م ــب الزي ــع الكت ــرى، اطال ــد الكب ــة ارب ــة بلدي ــن رواد مكتب ــون م الن اك

ثقافتــي ومعرفتــي بالحيــاه؛ الــى ان جــاء عــام ٢٠٠٧فكانــت نقطــة التغييــر وهــي 

ــه  ــت علي ــذي أطلق ــت ال ــي، البي ــي االردن ــرأة الوطن االنتســاب لتجمــع لجــان الم

ــات.  ــت كل االردني ــا اهلل بي ــال حفظه ــت ط ــمه بن ــرة بس ــمو األمي س

ــانه  ــمين انس ــن ياس ــت م ــي  جعل ــدورات الت ــن ال ــد م ــى العدي ــت عل حصل

ــم كل مــا أســتطيع مــن أجــل  ــى تقدي ــادره عل ــه فــي المجتمــع، اصبحــت ق فاعل

ــن. ــا لاخري ــب ايصاله ــا يج ــل عليه ــه احص ــع وكل معلوم المجتم

ــد مــن المؤسســات والمنظمــات مــن خــال تجمــع لجــان  ــت مــع العدي عمل

المــرأة الوطنــي االردنــي والــذي كان لمقــررة التجمــع عليهــا رحمــة اهلل الدكتــورة 

واشــراكي   ودعمــي  بتشــجيعي   الفضــل  الــروح(  طلفاح)غــادة  نصــار  غــاده 

بالــدورات والمؤتمــرات التــي صقلــت شــخصيتي وجعلتنــي انســانه فاعلــه حتــى 

٢٠١٣/١/٢٣ وهــو تاريــخ ال يمكــن أن يمحــى مــن الذاكــره فقــد فقــدت خالــه 

ــورة غــادة عليهــا رحمــة اهلل . ــي الدكت الســند والدعــم ل

ولكــن كمــا يقــال نولــد مــن رحــم المعانــاة  فقــد كان لكلماتهــا  الداعمــه  

األثــر الــذي جعلنــي ال أقــف عنــد هــذا التاريــخ إنمــا يجــب أن انطلــق بقــوة أكبــر 

مــن أجلــي واجــل مجتمعــي ومــن أجــل رســالة غــادة عليهــا رحمــة اهلل  وبتشــجيع 

ــن  ــي  م ــن بوقوف ــد رب العالمي ــل بع ــه الفض ــذي كان ل ــي وال ــن االب الروح م

ــاة  ــم اشــراكي مــن خــال مركــز الحي ــد ت ــر فق ــي عام ــر  بن ــور عام ــد الدكت جدي

ــت  ــدورات والمؤتمــرات والبرامــج السياســيه والتــي حول ــد مــن ال راصــد بالعدي

اتجاهــي إلــى السياســه واالهتمــام بهــا واالنخــراط بهــا.

ثــم تــم تأســيس جمعيــة اردن العطــاء الخيريــة ٢٠١٥ مــن مجموعــة مــن 

ــيس  ــذ التاس ــث من ــة حي ــة الجمعي ــا رئيس ــت أن ــات واصبح ــد الفاع ــيدات ارب س

ــي  ــدف األساس ــو اله ــس ه ــر لي ــي لأس ــادي والعين ــم الم ــى أن الدع ــا عل أكدن

ــد  ــم التشــبيك مــع العدي وانمــا دعمهــم بمصــدر رزق ثابــت  هــو االســاس،  فت

مــن الجهــات التــي عملــت علــى تأهيــل العديــد مــن الشــباب والفتيــات مــن خال 

التدريــب علــى الحــرف والمهــن  منهــم مــن توفــر لــه العمــل فــي المؤسســات 

العاملــه فــي إربــد ومنهــم مــن اســس مشــروع خــاص ســواء مشــروع منزلــي او 

مشــروع تجــاري .

ــتطيع  ــه ال تس ــرأة االردني ــث أن الم ــه وحي ــات النيابي ــاءت االنتخاب ٢٠١٦ ج

الحيــاة  الكوتــا ومــن خــال مركــز  اال مــن خــال  المقعــد  الحصــول علــى 

حصلــت علــى منحــه وأطلقــت مبــادرة" احنــا ســيدات بندعــم المرشــحات" لدعــم 

ــول  ــة ح ــات توعوي ــا جلس ــد  نفذن ــة ارب ــق محافظ ــع مناط ــي جمي ــحات ف المرش

قانــون االنتخــاب وآليــة االقتــراع نفذنــا مناظــرات مــع المرشــحات  وكان للمبــادرة 

ــدر  ــم األج ــة االس ــراع وكتاب ــز االقت ــه لمراك ــى التوج ــن عل ــجيع الناخبي دور بتش

واالحــق بالوصــول لقبــة البرلمــان فــي صنــدوق االقتــراع وكذلــك زيــادة نســبة 

ــاء. ــت النس تصوي

ــى  ــت عل ــد حصل ــاة راص ــز الحي ــال مرك ــن خ ــه وم ــات النيابي ــد االنتخاب بع

منحــه مــن أجــل تنفيــذ مبــادرة دؤاوكــم يصلكــم  للحــد مــن العنــف والتطــرف 

حيــث القــت المبــادرة قبــول ورضــى مــن المجتمــع وخصوصــا االمهــات اللواتــي 

وجــدن الطريقــه لمعرفــة اليــة اكتشــاف ميــول ابناءهــن  نحــو العنــف او التطــرف. 

ياسمين الزعبي... 
ياســمين محمــد الزعبــي حكايــة فتــاة كافحــت وثابــرت جــدت 
ــان،  ــا بالبن ــار له ــاح يش ــة نج ــها قص ــت لنفس ــدت وحقق واجته
النخبــة،  نخبــة  مــن  و  االول  الطــراز  مــن  اجتماعيــة  ناشــطة 
وصفــوة الناجحيــن الذيــن ال غبــار عليهــم والذيــن يخدمــون 

منطقتهــم بــكل إخــاص،
ســيدة شــهد بحقهــا الجميــع  شــهادة حــق ووفــاء ال زور 
ــري  ــل الخي ــا للعم ــا وحبه ــا واخاقه ــت بمواقفه ــد عرف ــا فق فيه
والتطوعــي،  وهــي مــن الذيــن لــم يضيّعــوا حقــوق ولــم يتأخــرو 
وعلــى  كثيــرة  الســيدة   لهــذا  المواقــف  المســاعدة، ف  عــن 
مختلــف الصعــد وخصوصــًا فــي خدمــة المحتاجيــن بــكل مــكان 
وزمان،نعــم لقــد أثبتــت انهــا قــادرة علــى اإلضافــة والريــادة 
والمســاعدة فــي العمــل مــن اجــل نهضــة وبنــاء فــي  ظــل خبــرات 

ــا... ــث عنه ــول الحدي ــة يط ــة وعملي علمي

عــام ٢٠١٧ قــررت خــوض االنتخابــات البلديــه وهلل الحمــد حالفنــي الحــظ بالفــوز بمقعــد عندما يتحول االصرار واالرادة الى قصة نجاح
ــرة  ــه بالتنافــس،  خــال هــذه الفت ــة الرابي ــرى عــن منطق ــد الكب ــة ارب ــي لبلدي ــس محل مجل
ــتقال  ــة االس ــة حديق ــل مكتب ــد  لتأهي ــاة راص ــز الحي ــن  jiz ومرك ــه م ــب منح ــت لطل تقدم
والتــي كانــت عبــارة عــن مبنــى مغلــق ال يســتفاد منــه الــى مبنــى يرتــاده طلبــة المــدارس 
ــان  ــه باألم ــعر ب ــات تش ــت األمه ــذي اصبح ــكان ال ــد، الم ــة ارب ــق محافظ ــف مناط ــن مختل م
علــى أطفالهــن مــن الخــروج إلــى الشــارع فهنالــك مشــرفات علــى المكتبــه تتابــع االطفــال 
منــذ وصولهــم  الــى حيــن ذهابهــم الــى منازلهــم  والمتابعــه مــع االمهــات عبــر الهاتــف وهلل 
الحمــد فــزت بالمنحــه حيــث كنــت مــن بيــن ١٨ عضــوة مجلــس بلــدي ومجلــس محافظــة 
علــى مســتوى المملكــه فــزن بالمنــح وعملــت بــكل جهــد علــى إتمــام العمــل رغــم ان المبلــغ 
كان ٥ االف يــورو وكان الجميــع يتحــدث بــأن المبلــغ بســيط ال يعمــل شــي  ولكــن وهلل 
ــا  ــه تــم انجــاز المشــروع بأكمــل وجــه وأفضــل ممــا كن الحمــد بفضــل اهلل ومســاندة البلدي
نتوقــع فقــد عملنــا علــى ترميــم وصيانــة المبنــى  فاصبــح هنــاك قاعــه للقــراءه قاعــه لألعــاب 
الفكريــه ومرســم  وقاعــة للمحاضــرات والنــدوات باالضافــة الــى مكتــب  وتــم توفيــر وســائل 

التدفئــة .
ــع  ــنوات jiz ارب ــال ٤ س ــا خ ــه...  زارن ــتطيع تحقيق ــه تس ــت علي ــاز وصمم ان اردت االنج
مــرات لمتابعــة اســتمرارية المشــروع وهلل الحمــد فهــو مــن المشــاريع القليلــه التــي حافظــت 

علــى االســتمراريه 
اصبحت ب ٢٠١٩ نائب رئيس المجلس المحلي ومن ثم رئيس مجلس محلي 

وكانــت بهــذا االثنــاء جائحــة كورونــا والحظــر الــذي رافقهــا فكانــت أكبــر تحــدي لنــا إلثبات 
اننــا اتينــا مــن أجــل خدمــة المجتمــع فســاهمنا بتقديــم الخدمــات لأســر وكنــا نخــرج بالحظــر 
ودون تصريــح لمســاعدة النــاس بتقديــم المــواد الغذائيــة والخبــز والميــاه  للشــرب وتعقيــم 

المنــازل واالماكــن التــي يكتشــف  بهــا حــاالت اصابــه وتاميــن االدويــه الشــهرية للمرضــى.
ــاعدات  ــم المس ــا بتقدي ــتمر عملن ــد اس ــة فق ــن الجمعي ــع ع ــم انقط ــاء ل ــذا االثن ــي ه وف
ــه. ــة ونقدي ــم مســاعدات مال ــف او تقدي ــة وتثقي ــى الحــرف او توعي ــب عل لأســر ســواء تدري

عــام ٢٠٢٢ وهلل الحمــد حالفنــي الحــظ بالفــوز بعضويــة المجلــس البلــدي مــرة اخــرى.. 
وخــال الفتــرة الماضيــة مــن عمــر المجلــس نفــذت ٣ انشــطة بيئيــة بالتشــارك مــع البلديــه 

والمجتمــع المحلــي..
النشــاط االول... وكان مــن خــال فريــق مــن المجتمــع المحلــي تــم خالــه طباعــة 
بروشــورات حــول النظافــة وتوزيعهــا علــى طــاب المــدارس واعطــاء محاضــرات بيئيــة 

للطــاب وتوزيــع أكيــاس نفايــات أمــام المــدارس علــى االهالــي وســائقي الســيارات .
النشــاط الثانــي... العمــل علــى تنظيــف الســاحات المجــاورة للمبانــي والعمــل علــى 

زراعتهــا باالشــجار وذلــك لزيــادة جماليــة المنطقــة.
ــيارات  ــرور س ــد م ــم  بموع ــكان واباغه ــة للس ــارات ميداني ــل زي ــث... عم ــاط الثال النش

ــات. ــن النفاي ــص م ــات التخل ــم اوق ــك لتنظي ــات وذل النفاي
النشــاط الرابــع... نفــذ بالتعــاون مــع قســم االمــن البيئــي والســياحي فــي مديريــة األمــن 
العــام حيــث تــم عقــد محاضــرات بيئيــة لامهــات وقــراءة قصــص بيئيــة وتوزيــع رســومات 

بيئيــة علــى األطفــال.
وقريبا سيتم  تنفيذ نشاط  لتوزيع أكياس نفايات على المركبات في منطقة الرابية.

كمــا قمنــا بتنظيــم مســابقة "انظــف حــي" لتشــجيع النــاس علــى المحافظــة علــى نظافــة 
شــوارعهم  وعــدم رمــي النفايــات مــن شــبابيك المركبــات.

هــذا وقــد تــم اختيــاري مــنIRI الكــون مــن بيــن المنافســات علــى قصــة نجــاح مــن بيــن 
٤ ســيدات علــى مســتوى المملكــه.
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الرمحــي  وضــع بصمــة  المبدعــة دانــا  المصمّمــة  اســتطاعت 
خاصّــة لهــا فــي عالــم التصميــم، وتمّكنــت مــن االبــداع، لترســم قصّــة 

ــى صورهــا. ــي أبه ــراة الناجحــة ف ــة، وتضــع صــورة للم ــاح ملهم نج
بــدأت دانــا الرمحــي بمشــروع دينانــزا بعــام ٢٠٢٠ بعــد أن إتبعــت 
ــدأت  ــث ب ــي حي ــم الداخل ــزل و التصمي ــور المن ــا لديك ــغفها و حبه ش

ــاء منزلهــا و تصميمــه بطريقــه مختلفــه. ــى مراحــل بن باشــرافها عل

وعــن ذلــك تقــول" أتبعــت بــه حبــي لتميــز و الخــروج عــن المألــوف وإختيــاري لتحــف منزليــه يطغــى عليهــا 

ــعر  ــد بس ــد وج ــوق وإن وج ــب بالس ــا اح ــاد م ــه بإيج ــدت صعوب ــث وج ــيط حي ــوي البس ــي اليدي ــع الريف الطاب

مرتفــع فبــدأت بصنــع قطــع خشــبيه الســتخدامه الشــخصي و بتشــجيع مــن عائلتــي و زوجــي و اصداقائــي بــأن 

ابيــع مثــل هــادي القطــع الخشــبيه مــن هنــا بــدأت بمشــروعي الخــاص قبــل ٣ ســنوات ." 

ــا  ــن خاله ــس م ــه تعك ــب بطريق ــال الخش ــدة بمج ــة والفري ــا المختلف ــا بتصامميمه ــت دان ــا إنطلق وهن

ــا  ــه تصنعه ــل كل قطع ــا بتفاصي ــا روحه ــس متابعينه ــث التم ــي حي ــوق المحل ــن الس ــاف ع ــز واالخت التمي

ــب .  ــا بح بايديه

وردا علــى ســؤال مــال واعمــال حــول الداعــم لهــا تقــول الداعــم األول هــو زوجــي حيــث ســاعدني بتخصيــص 

جــزء مــن المنــزل للعمــل بمشــروعي الخــاص والــذي يعتبــر مجــال ليــس بســهل علــى االطــاق العمــل بــه مــن 

المنزل.

ويعــود الفضــل لنجاحــي و صمــودي و اســتمراريتي إلــى زوجــي واوالدي و أفــراد عائلتــي واصدقائــي الذيــن 

آمنــو بــي بشــكل كبيــر و ايضــا نجاحــي يكمــن بدعــم المختصيــن و المصمميــن فــي مجــال االخشــاب الذيــن 

اتعامــل معهــم بدعمهــم لــي باســتمرار  .

وتضيف "أطمح أن تصبح دينانزا  عامه تجاريه معروفه باالردن و الوطن العربي بشكل عام

 و أؤمن دائما بمعتقدي 

اتبع شغفك لتصل إلى احامك".

ــف  ــى تنظي ــث تعمــل عل ــزل حي ــه تعمــل بهــذا المجــال مــن المن ــا مــا اول امــراة اردني ــا نوع ــر دان  و تعتب

ــل  ــى العمي ــاء لتصــل إل ــى الي ــف ال ــن القطــع الخشــبيه بعــد اســتامها مــن مشــاغل الخشــب مــن االل و تلوي

بالصــورة الجميلــة البســيطة، حيــث يطغــى الطابــع الريفــي البوهيمــي علــى معظــم القطــع التــي تصنعهــا .  

00962796160152

دانا الرمحي تجعل من الخشب حكاية نجاح

خدماتنا..

نزول الوزن 
زيادة وزن 

متابعة حوامل
متابعة مرضعات

توحد 
متالزمة داون 

سكري

ضغط
غدة 

مرارة 
وفق أحدث 

االجهزة 
في مجال  الوزن 

 in body

 مركز تسنيم عبيدات 
بإدارة االخصائية تسنيم عبيدات

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

مجمع عمان الجديد/مقابل صالة االندلس / رويال سنتر/ط٣/مكتب ٥

00962792619540
Dietitian.tassnim

نقدم خدمة االستشارات عن بعد

ــة  ــم اللغ ــتري تعلي ــاز يف ماجس ــى امتي ــة ع ــوراة حاصل ــد الدكت ــى مقاع ــم ع ــد بره ــورة مج الدكت

العربيــة لغــري الناطقــن بهــا لــدى الجامعــة األردنيــة إضافــة إىل حصولهــا عــى تخصيــن بكالوريــوس لــدى 

ــات أبرزهــا شــهادة مــن  ــن شــهادة غــري االكادميي ــاز وحصلــت عــى ثالث ــة مبعــدل امتي الجامعــة األردني

البــورد األمريــي منظمــة B 10 خبــري أنســجة وشــهادة يف الــذكاء االصطناعــي وشــهادة يف برمجــة املواقــع 

اإللكرتونيــة تابعــة لــوزارة الربمجــة الرقميــة  وعضــو تدريــس وافديــن غــري عــرب لــدى الجامعــة األردنيــة 

 Digital marketing و  TOFAL و ICDLوحاصلــة عــى شــهادة حــراك ثقــايف مــن وزارة الثقافــة و

وغريهــا الدكتــورة مجــد مواليــد جــاوا ســنة ١٩٩٦ صاحبــة مركــز املجــد الثقــايف.

د.مجد برهم .. وللنجاح حكاية

للتواصل..
00962798228922
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سنابل... 
تنسج من الفخار حكاية ابداع

ــب  ــن قل ــي التاريخ....وم ــون ف ــدم الفن ــد اق ــار اح ــن الفخ ف
العاصمــة عمــان، جــاءت حكايتنا مــع الصلصال وابمضاء فارســتنا 
التــي اســتطعت ان تنســج لنفســها حكايــة ابــداع بالرغــم مــن 
قلــة االمكانيــات لتختــزل التاريــخ وتريــم حكايــات علــى االوانــي 

بأشــكال ال مثيــل لهــا...

مال واعمال ... كيف كانت البداية؟
ســنابل... عشــقت الفــن منــذ الصغــر فــكان الوقــت الــذي اقضيــه 
بالرســم مــن أجمــل األوقــات حيــث اننــي ال اشــعر بالوقــت. وبالرغــم 
مــن دخولــي المجــال األكاديمــي بقــي للرســم مكانــة خاصــة جــدا، 
كمــا اننــي كنــت احــرص دومــا علــى اقتنــاء القطــع الفنيــة واالعمــال 
اليدويــة المختلفــة والتــي ترونهــا تزيــن منزلــي، وبقيــت علــى هــذا 
الحــال حتــى عــرض علــي زوجــي ان ابــدا انــا بصناعــة االوانــي الخزفية 

وتشــكيل الطيــن، مــن هنــا بــدأت حكايتــي فــي عالــم االبــداع

مال واعمال ... اذا كان دخولك الى عالم الصلصال صدفة؟
ــي وجــدت شــغفي  ــدوي اال انن ــا عاشــقة العمــل الي ســنابل... ال فان
بمــادة الصلصــال وبــدأت بتجربتهــا وفعــا ذهلــت مــن النتيجــة كمــا 
ان كل مــن حولــي اعجــب بمــا صنعتــه مــن هنــا بــدأت انطاقتــي 

ــة. الحقيقي
ــة  ــه أن الصناعــات والحــرف التقليدي ــب وممــا ال شــك في ومــن جان
بســبب  حرجــة  بمرحلــة  تمــر  قاطبــًة  العالــم  دول  مســتوى  علــى 
التطــور التقنــي الــذي تعيشــه معظــم تلــك الــدول وذلــك لتدنــي 
الحاجــة للعديــد مــن المنتجــات التقليديــة وذلــك بســبب تغيــر نمــط 
ومســتلزمات الحيــاة العصريــة ونتيجــة لوفــرة مثياتهــا مــن المنتجــات 
ــن  ــا يمك ــرًا عم ــة كثي ــة ومتدني ــعار منافس ــكا وبأس ــة ميكاني المصنع
ــًا، وقــد كان هــذا ســببًا لعــزوف الكثيريــن مــن العامليــن  صنعــه يدوي
فــي مجــال الصناعــات التقليديــة للبحــث عــن ســبل تعــود عليهــم بمــا 
ــن  ــل.. م ــة أفض ــة اجتماعي ــى ومكان ــة أعل ــد مالي ــن عوائ ــون م يحتاج
هــذا المنطلــق وتمشــيًا مــع قناعتنــا بــأن صناعــة الفخــار هويــة وتــراث 
ــا  ــى هن ــي من ــذوق جمال ــة ب ــا مرتبط ــًا ألنه ــزول نهائي ــن أن ت ال يمك

ــة. ــذه المهن ــن ه ــرت ان امته اخت

مال واعمال ... كيف كانت البداية؟
ســنابل... عشــقت الفــن منــذ الصغــر فــكان الوقــت الــذي 
اقضيــه بالرســم مــن أجمــل األوقــات حيــث اننــي ال اشــعر 
بالوقــت. وبالرغــم مــن دخولــي المجــال األكاديمــي بقــي 
ــا  ــرص دوم ــت اح ــي كن ــا انن ــدا، كم ــة ج ــة خاص ــم مكان للرس
علــى اقتنــاء القطــع الفنيــة واالعمــال اليدويــة المختلفــة والتــي 
ترونهــا تزيــن منزلــي، وبقيــت علــى هــذا الحــال حتــى عــرض 
علــي زوجــي ان ابــدا انــا بصناعــة االوانــي الخزفيــة وتشــكيل 

ــم االبــداع ــا بــدأت حكايتــي فــي عال الطيــن، مــن هن

مال واعمال... من أين تستلهمين هذه التصاميم المميزة؟
ســنابل ... مــن الطبيعــة فهــي الفــن االول الــذي يســتوقف الناظــر 
ويبهــره لتنــوع فئاتــه، فلــكل منهــا خصائــص فريــدة تســافر بنــا بيــن 

الجبــال والبحــار وتســير فــي الغابــات لتختــار افضــل الجماليــات.
ــن  ــزة أي ــال الممي ــذه األعم ــة ه ــد رؤي ــن يري ــال... لم ــال وأعم م

ــم؟ ــل معك ــن التواص ــف يمك ــا وكي يجده
.... يمكن لمن يبحث عنها ايجادها....

/https://www.instagram.com/sanabel.crafts
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جراحة اورام الدماغ مابين الماضي والحاضر
بقلم د.بهاء الدين محسن

شــهدت جراحــة الدمــاغ الكثيــر مــن التطــور التقنــي فــي العقــد األخيــر 

حيــث اصبحــت الجراحــة اكثــر امانــا، تســتلزم وقــت اقــل، باالضافــة الــى 

امكانيــة الوصــول الــى االماكــن العميقــة مــن خــال جــروح صغيــرة 

ــاغ  ــن الدم ــة م ــل كمي ــرض اق ــي تع ــاغ وبالتال ــرة الدم ــي قش ــم ف الحج

ــرة  ــى فت لاجــراء الجراحــي ممــا اســهم فــي ســرعة التعافــي والحاجــة ال

نقاهــة اقصــر.

ابــرز هــذه التقنيــات المســتخدمة حديًثــا الجراحــة عــن طريــق االنابيــب، 

المنظــار، جهــاز الليــزر، جهــاز الماحــة المــزود بصــور االشــعة التــي 

تحتــوي علــى االمــكان الحساســة فــي الدمــاغ كمنطقــة الحركــة والــكام 

باالضافــة التطــورات فــي الميكروســكوبات التــي تســمح بإســتخدام 

الصبغــات للشــرايين و االورام.

تطــورات علــى الجانــب الغيــر جراحــي تشــمل إســتخدام الجراحــة 

الرقائــق  واســتخدام  الكيمــاوي  والعــاج  نايــف-  الجامــا  المصوبــة- 

الشــعاعية والتــي تســهم بشــكل كبيــر فــي اطالــة عمر االنســان وتحســين 

ــورم. ــي ال ــخيص ف ــد التش ــاة بع ــة الحي نوعي

بحســب طبيعــة الــورم بعــد الجراحــة بعضهــا مرتبــط بنســب مقبولــة 

فــي النجــاة مثــل االورام الســحائية) تنشــئ مــن اغشــية الدمــاغ( االكثــر 

االورام  الســرطانية مثــل  االورام  ان  الدمــاغ، غيــر  اورام  بيــن  شــيوعا 

ــة ترتبــط بنســب اقــل مــن النجاة.يعــد االســتئصال  ــه او االنتقالي الدبغي

باكبــر قــدر امــن مــن الــورم احــد عوامــل النجــاة او االطالــه فــي العمــر.

ورم الدمــاغ ينتــج عــن نمــو غيــر طبيعــي للخايــا العصبيــة فــي 
الدمــاغ. بعــض هــذه االورام حميــد وبعضهــا االخــر خبيــث) اورام 
ــن  ــخاص بي ــة اش ــاغ خمس ــي اورام الدم ــة ف ــبة اإلصاب ــرطانية(. نس س

كل مائــة الــف نســمة فــي االردن بحســب دراســة ســابقة. 
ــر معــروف فــي غالــب األوقــات، جــزء منهــا   مســببات هــذه االورام غي
ــورم العصبــي  مرتبــط فــي بعــض األمــراض الجينيــة مثــل متازمــة ال
الليفــي، التصلــب الجلــدي او العــاج الشــعاعي. يشــمل العــاج بشــكل 
الكيمــاوي  او  نايــف(،  )الجامــا  الشــعاعي  العــاج  الجراحــة،  اساســي 

ــورم. ــة ال ــبً طبيع بحس

طريــق  عــن  االزالــة  بعــد  حميــد  دماغــي  ورم  صــور 

المحــدودة التداخــات 
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ــوب  ــى الث ــاظ عل ــؤولية الحف ــا، مس ــام اعينه ــوال ام ــت ن فوضع
ــوان... ــل االل ــة باجم ــمة المزركش ــه المحتش ــي بطبيعت االردن

خبرتهــا  بفضــل  ســطرتها  قصــة  نجاحهــا،  قصــة  لتشــكل  
وتفاصيلهــا  طرازهــا  فــي  متفــردة  أصبحــت  حتــى  وكفاءتهــا 
التحــدي  وإرادة  اإلنجــاز  بعبيــر  فصولهــا  فتوشــحت  ومســتواها، 

األردنيــة. المــرأة  وتميــز  جــدارة  لتعكــس 

مال واعمال تسلط الضوء على نوال فريحات..

مــن الغريــب جــدا فــي هــذه الزمــن ان نــرى مــن يمنــح وقتًــا 
ــتيج أو  ــن برس ــث ع ــداع، وال يبح ــا لاب ــدًا مضاعًف ــرًا وجه كبي
ــث  ــل ويبح ــاء والعم ــدر العط ــه يق ــل ان ــك، واالجم ــور او ماي ص
عــن العقبــات الستكشــافها وايجــاد الحلــول لهــا والعمــل علــى 
انهائهــا، انهــا تقــدر قيمــة مــا انجزتــه وفــي ذات الوقــت تحافــظ 
ــا اليــوم  علــى تواضعهــا بالرغــم مــا حققتــه مــن انجــاز، ضيفتن
ــف دور  ــى مختل ــي طمحــت ان يصــل اســمها ال هــي المــرأة الت
االزيــاء ووصــل، وهــي المــرأة التــي تمتلــك تفكيــرًا واســعًا 

ــان. ــاء يشــار لهــا بالبن ــح مصممــة ازي لتصب

مصممة االزياء االولى في محافظة اربد

ــى  ــاظ عل ــى الحف ــاهمات ف ــرز المس ــن اب ــات م ــوال فريح ــة ن ــون المصمم لتك

ــا،  ــا حالي ــًا، وعربي ــر اردني ــا الكبي ــن تفوقه ــل تعل ــه، وتظ ــدي وتحديث ــاس التقلي اللب

فهــي التــي أدركــت التــوازن القــوي بيــن طبيعــة المــرأة وطبيعــة العصــر الــذي توجــد 

ــون  ــف يك ــن كي ــيدات يعرف ــاعدة س ــا بمس ــز وخاطته ــل التطاري ــمت اجم ــه فرس في

ــم  ــون الرق ــدة لتك ــعت جاه ــى" فس ــيس األنث ــف يرضينأحاس ــن كي ــداع  ويعرف االب

ــح رقــم واحــد فــي منطقــة الشــمال. الصعــب وتصب

ــاء، وانمــا أتحــدث عــن  ــا اليــوم ال أتحــدث فقــط عــن مصممــة ازي ــا فان مــن هن

إمــرأة إســتثنائية، أتحــدث عــن أنثــى جــادت بــكل مــا تملــك لتعلــن وجودهــا علــى 

األرض الصلبــة، فوضعــت لهــا قدمــًا بيــن أولئــك الذيــن يقدمــون كل مــا لديهــم 

ــت  ــار وعمل ــل بالنه ــت اللي ــد واصل ــم، فق ــم واوطانه ــن لمجتمعاته ــوا نافعي ليكون

مــن أجــل طموحهــا، ولــم تتوقــف لحظــة ولــم تتــردد لبرهــة عــن تحقيــق أحامهــا، 

فاإلصــرار واإلرادة مــن أســس نجاحهــا، درســت، وتعلمــت واهتمــت بزيــادة ثقافتهــا، 

ــدان كان،  ــن أي مي ــردد م ــاب أو تت ــم ته ــاالت، ول ــي كل المج ــا ف ــت بصمته وترك

فوجــدت نفســها، وولجــت إليهــا، واعتمــدت علــى حدســها ومشــاعرها كونهــا أنثــى 

ــة بالمجتمــع أوال وآخــرًا. قبــل كل شــيء وفاعل

ــاالت  ــة مج ــي كاف ــة ف ــن بصم ــن له ــي وضع ــل اللوات ــن القائ ــدة م ــي واح ه

ــه متســلحة  ــة واضحــة، ولهــا بصمــات فــي كل موقــع ولجت ــاة، ســيدة ذات رؤي الحي

ــا. بابداعه

وال ن الصــور اكثــر تعبيــرا مــن الــكام دعونــا مــع هــذه المجموعــة مــن 

. ميمهــا تصا

للتواصل ...
00962797278254

دار نوال فريحات للمطرزات اليدوية
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ــام  ــاج الي ــة يحت ربمــا الحديــث عــن قامــة بحجــم مهــا الغرايب
عديــدة كــي توفــي الحــروف حقهــا ، بامــراة  قدمــت الكثيــر 
لمجتمعهــا ادون ان تأخــذ ، واصبــح همهــا ان تــرى مجتمعهــا 

يتقــدم ، وتحــرص عليــه كحــرص االم علــى ولدهــا.
فهــي  قدمتهــا  التــي  بالتضحيــات  الجميــع  تخطــت  امــراة 

للجميــع. الممــدودة  اليــد  صاحبــة 
ــراة،  ــل الم ــي عم ــة ف ــة نوعي ــق نقل ــتطاعت ان تحق ــد اس فق

فاصبحــت الشــخصية التــي يحبهــا الجميــع.
مهــا الغرايبــة ليســت شــخصية عاديــة وحســب، بــل بحــرٌ مــن 

العلــم ، ونهــر مــن الهمــة العاليــة، ومحيــط مــن المعرفــة.
والن المبــدع البــد مــن ان يعطــى حقهــا مهــا الغرايبــة ضيفتنا 

فــي هــذه الحــوار واليكــم التفاصيل...

مال واعمال في لقاء مع ...

سيدة بحجم وطن

مال واعمال... من هي مها الغرايبة؟
مهــا الغرايبــة... اســمي مهــا عبــد اهلل حمــدان الغرايبــة مــن منطقــة 

حــوارة فــي محافظــة اربــد، ابلــغ مــن العمــر ســبعين عامــا، انهــت 

ــاء  ــة مــن ابن شــهادتي الثانويــة فــي الفــرع العلمــي وكنــت مــا بيــن قل

ــك  ــي تل ــرع العلمــي، اذكــر ف ــة العامــة الف ــاز الثانوي ــي اجتي عشــيرتي ف

الفتــرة كنــت اســكن فــي محافظــة الزرقــاء ولــم يكــن هنالــك فــرع علمــي 

ــك  ــي تل ــان ف ــي عم ــن ف ــة زي ــة الملك ــا بجال ــة، فاجتمعن ــي المحافظ ف

الفتــرة  وضــم االجتمــاع طالبــات مــن خمــس محافظــات )جــرش / مادبــا 

ــة ونجحــت  ــة شــعب علمي ــاح ثاث ــم افتت ــاء /عمــان(، وت /الســلط / الزرق

وبتفــوق و كانــت نســبة النجــاح ضئيلــة جــدا، وكرمــت فــي تلــك الفتــرة 

مــن المدرســة وكذلــك مــن قبــل وزيــر التربيــة ذوقــان الهنــداوي، والــذي 

اقتــرح علــى والــدي ان يلحقنــي فــي الجامعــة االمريكيــة فــي بيــروت اال 

ــك  ــي ذل ــائدة ف ــد الس ــادات والتقالي ــبب الع ــك بس ــض ذل ــدي رف ان وال

ــد  ــرى ارب ــر مــن ق ــة المغي ــي منطق ــت معلمــة ف ــت، تزوجــت وتعين الوق

"قريــة زوجــي"، وكانــت تلــك مــن اصعــب الفتــرات فقــد  كابدنــا بالقــرى، 

وعــدم توفــر الميــاه والكهربــاء وقلــة المواصــات، انجبــت اربــع زهــرات 

واوصلتهــن الــى اعلــى الدرجــات العلميــة وبحمــد هلل اســتثماري فيهــن 

كان ناجحــا كمــا كان اســتثماري فــي تعليــم طالبــات، فلــم يكــن هدفــي 

العامــات بقــدر مــا كان هدفــي ان اعلــم الطالبــات كيــف يحفظــن 

المنهــاج، فكنــت اعيــد االمتحــان لمــن ترغــب منهــن ولــم تكــن راضيــة 

عــن عامتهــا.

ــم عــدت  ــارج، ومــن ث ــى الخ ــع زوجــي ال ــرة م ــك ســافرت فت ــد ذل بع

وتعينــت مديــرة مدرســة الــى اننــي تخليــت عــن هــذا المنصــب الســبابي 

الخاصــة، وبقيــت مدرســة حتــى بلغــت ســن التقاعــد.

مها الغرايبة

مــال واعمــال ... االنتقــال مــن المســؤولية عــن الطــاب 
فــي المدرســة الــى المجتمــع اخبرينــا عــن هــذه المرحلــة؟

مهــا الغرايبــة... مرحلــة جديــدة بــدات مــن حياتــي بعــد وفــاة رفيــق 

ــا  ــي وم ــرض زوج ــة م ــن الجامع ــة م ــي الرابع ــرج ابنت ــد تخ ــي، فبع درب

لبــث ان توفــي فتحــول مســار حياتــي وبــدات اشــعر بفــراغ ال اعلــم كيــف 

اشــغله، فقــد كان الــزوج واالخ والصديــق والرفيــق، وفــي ظــل هــذه 

الظــروف اشــارت علــى صديقتــي بالترشــح لانتخابــات البلديــة، فوجــدت 

حينهــا تشــجيع مــن الجميــع فترشــحت ونجحــت وهلل الحمــد، وقمــت 

ــم وجــه. ــى ات بمســؤولياتي عل

القــرر بعدهــا الترشــح النتخابــات مجلــس النــواب وبالرغــم مــن 

الحــظ لــم يحالفنــي فقــد حصلــت علــى مــا مجموعــه 3242 صــوت هــو 

رقــم مــن الصعــب ان يحصــل عليــه الذكــور فكيــف بســيدة تحصــده فــي 

ــات؟. ــرر فيهــا الترشــح لانتخاب ــرة تق اول م

مــال واعمال...تتحدثيــن برقــم ليــس بالســهل، كيــف 
اســتطاعتي تحقيقــه، وحبــذا لــو اخبرتينــا عــن برنامجــك 

االنتخابــي؟
كان  متكامــل  انتخابــي  برنامــج  علــى  الغرايبة...اســتندت  مهــا    

هدفــه خدمــة المجتمــع فلــم تغفــل التعليــم والصحــة او االقتصــاد، بــل 

ــاس، فتحدثــت  ــي مــن الن ــى قرب ــة واســتندت عل ــى التكاملي حرصــت عل

ــة  ــي التربي ــل دور وزارت ــت بتفعي ــم وطالب ــا منه ــن وان ــان التربوي بلس

والتعليــم والتعليــم العالــي اليجــاد جيــل متعلــم واعــد يهتــم ببنــاء 

وطنــه ومســتقبله، وتحدثــت ايضــا حــول التنميــة البشــرية واالقتصاديــة 

وضــرورة اإلســتدامة، وكامــراة وضعــت خطــة للتعامــل مــع قضايــا المــراة 

وفــق منهجيــة مدروســة بدقــة، وخاصــة االمــر اذا اردت الحصــول علــى 

ــم. ــدث بصوته ــك التح ــاس فعلي ــة الن ثق

مــال واعمــال... مهــا الغرايبــة اســم رنــان فــي حجــم 
الوطــن بالخيــر والتطــوع اخبرينــا عــن ذلــك؟

ــن  ــاه م ــؤولية تج ــعور بالمس ــي الش ــوع يعن ــة... التط ــا الغرايب   مه

ــؤولية  ــق االمس ــن منطل ــك م ــاه مجتمع ــك تج ــب علي ــو واج ــك، وه حول

االجتمــاع مــن هنــا فــان للتطــوع والعمــل الخيــري مفهــوم مختلــف يــدي 

يتمثــل فــي البحــث عــن المحتــاج فــي اي مــكان ومــد يــد العون لــه، واالن 

قمــت ومجموعــة مــن الصديقــات بتأســيس جمعيــة نســوية، نجمــع مبلــغ 

معيــن مــن كل واحــدة منــا ونوزعــه علــى المحتاجيــن، ونســعى الــى ان 

تكــون هــذه الجمعيــة النــواة لحــزب نســوي.

مال واعمال... المراة في راي مها غرايبة؟
مهــا الغرايبــة... للمــرأة مكانــة ودور محــوري فــي المجتمــع وبنــاءه. 

ــي األم  ــه. فه ــن أهميت ــاس ع ــن الن ــد م ــل أح ــذي ال يغف ــدور ال ــذا ال ه

ــة واالخــت والزوجــة وهــي نصــف المجتمــع.  واإلبن

وإنهــا رفيــق الرجــل وســنده فــي البيــت وشــريكه فــي العمــل وبنــاء 

ــت األســرة بمكوناتهــا  ــا كان االســرة الصالحــة والمجتمــع الســليم. ولم

ــك  ــاد ذل ــو عم ــا كان األب ه ــح ، ولم ــع الصال ــاء المجتم ــدة بن ــي وح ه

البنــاء فــاألم هــي أساســه وقواعــده الراســخة. فــا يســتقيم هــذا البنــاء 

بــدون أساســه المتيــن أو عمــاده القويــم. وال يســتقيم هــذا البنــاء بــدون 

ــه المختلفــة والمحافظــة عليهــا. ــة الســليمة بيــن مكونات إدراك العاق

ــش  ــاء ع ــي بن ــا ف ــارك زوجه ــة أن تش ــرأة األردني ــت الم ــد إرتض وق

الزوجيــة والعمــل والمســاهمة الفعليــة فــي ذلــك. ومــا دعاهــا إلــى ذلــك 

إال عظــم المســؤولية التــي تحملهــا فــي نفســها ورغبتهــا بالوقــوف إلــى 

جانــب زوجهــا ومســاندته فــي ظــل ظــروف الحيــاة الصعبــة.

مــن هنــا أقــف إجــاال وإحترامــا أمــام كل أردنيــة جاهــدت مــن أجــل 

بنــاء هــذا الوطــن وتقدمــه. أقــف إحترامــا لــكل ربــة منــزل ولــكل زوجــة 

ــر  ــم تقص ــا ول ــب زوجه ــى جان ــف إل ــار لتق ــل بالنه ــت اللي ــة وصل عامل

ــا  ــا وأبناءه ــا وبيته ــاه زوجه ــة تج ــوؤليتها كامل ــت مس ــا وتحمل بدوره

ــم. ــم وتعليمه وتربيته

ــرأة  ــن الم ــو تمكي ــادق نح ــل الص ــروري العم ــن الض ــه م ــذا فإن وله

تشــريعيا وماديــا ومعنويــا للضلــوع بدورهــا المعاصــر والــذي إمتــد خــارج 

ــم إذ قــال: حــدود البيــت واألســرة. وقــد صــدق الشــاعر حافــظ إبراهي

"اأُلمُّ مَدرَسٌَة ِإذا َأعدَدتَهاَأعدَدتَ شَعبًا َطيِّبَ اأَلعراِق"
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مال واعمال تسلط الضوء على...

 ام شهم العبدالالت..

ضيفتنــا اليــوم هــي المــرأة التــي طمحــت ان يصــل 
ــل،  ــي، ووص ــل التطوع ــات العم ــف مج ــى مختل ــمها ال اس
وهــي المــرأة التــي تمتلــك تفكيــرًا واســعًا لتصبــح ناشــطة 
ــار  ــي يش ــل التطوع ــدات العم ــن رائ ــدة م ــة ورائ اجتماعي

ــان. ــا بالبن له
تمثــل قصــة نجــاح الناشــطة وداعمــة المشــاريع "ام 
خبرتهــا  بفضــل  ســطرتها  قصــة  العبدالــات"،  شــهم 
وكفاءتهــا حتــى أصبحــت متفــردة فــي طرازهــا وتفاصيلهــا 
وإرادة  اإلنجــاز  بعبيــر  فصولهــا  فتوشــحت  ومســتواها، 
المجــاالت كافــة وعلــى رأســها قطاعــات  التحــدي فــي 
وتميــز  جــدارة  لتعكــس  والتطوعيــة  الخيريــة  االعمــال 

المــرأة األردنيــة.
ــون  ــماء ويحلق ــي الس ــوم ف ــون كالنج ــون يتألق المبدع
ــام  ــن أم ــرآه للوط ــر وم ــند وذخ ــم س ــم فه ــم أوطانه بعل
العالــم قــادرون علــى عكــس الصــورة الحضاريــه للمجتمــع 
فــي  كالآللــئ  لتجدهــم  الدوليــة  المحافــل  جميــع  فــي 
ــهم  ــال ام ش ــو ح ــذا ه ــم، وه ــن غيره ــن ع ــر متميزي البح
العبدالــات التــي رغبــت فــي فــي تكريــس حياتهــا لإلبــداع 
مكانــة  المــرأة  وتبــوأت  وتميــزت،  وتفوقــت،  فأبدعــت، 
ــم العربــي، ولهــذا  مرموقــة ســواء فــي األردن أو فــي العال
ــذه  ــه ه ــي تواج ــات الت ــن التحدي ــدث ع ــا نتح ــا عندم فإنن
ــداع  ــى اإلب ــا عل ــدى قدرته ــن م ــدث ع ــا نتح ــرأة، فإنن الم

ــي. ــب االبداع ــاق بالرك واللح

شخصية العام 2023

لنجــد أن ام شــهم العبدالــات تتميــز بمميــزات وســمات خاصــة مســتمدة مــن 

ــتطاعت  ــد اس ــه، فق ــت علي ــذي تأسس ــري ال ــي والفك ــي والثقاف ــا االجتماع محيطه

صناعــة اســمها وســط عمالقــة الخيــر واالحســان، فرونقهــا وأناقتهــا واضحــة تمامــا، 

ــة. كعــادة المــرأة األردني
وتظــل ام شــهم تبــدع لتظــل واحــدة ممــن ســاهموا كثيــرا فــى صناعــة النجــاح، 
ــوازن  ــت الت ــي أدرك ــي الت ــا، فه ــا حالي ــًا، وعربي ــر اردني ــا الكبي ــن تفوقه ــل تعل وتظ
القــوي بيــن طبيعــة المــرأة وطبيعــة العصــر الــذي توجــد فيــه منــذ الكلمــة األولــى  
ــد  ــة الي ــات المجتمــع وهــي صاحب ــي لفئ ــج الحقيق ــم الدم ــف يت وهــي مــن عــرف كي
البيضــاء فــي اطــاق المبــادرات والتــي كانــت اخرهــا توزيــع الــكاز علــى المحتاجيــن 
وعلــى نفقتهــا الخاصــة، فســعت جاهــدة لتأصيــل الفكــرة منــه بطرحهــا ســؤاال ذكيــا 
لمــاذا ال تكونــون كمــا افعــل االن فهدفــي ان اقــدم يــد العــون الخــي االنســان وان 

اكــون بلســم الشــفاء للمحتــاج.
ــرأة إســتثنائية،  ــا أتحــدث عــن إم ــوم ال أتحــدث فقــط عــن ناشــطة، وانم ــا الي ان
ــة،  ــى األرض الصلب ــا عل ــن وجوده ــك لتعل ــا تمل ــكل م ــادت ب ــى ج ــن أنث ــدث ع أتح
فوضعــت لهــا قدمــًا بيــن أولئــك الذيــن يقدمــون كل مــا لديهــم ليكونــوا نافعيــن 
لمجتمعاتهــم واوطانهــم، وال أعتقــد أن الحــرة ام شــهم العبدالــات قــد تخلفــت عــن 
هــذا الركــب، فقــد واصلــت الليــل بالنهــار وعملــت مــن أجــل طموحهــا، ولــم تتوقــف 
ــس  ــن أس ــرار واإلرادة م ــا، فاإلص ــق أحامه ــن تحقي ــة ع ــردد لبره ــم تت ــة ول لحظ
ــي كل  ــا ف ــت بصمته ــا، وترك ــادة ثقافته ــت بزي ــت واهتم ــت، وتعلم ــا، درس نجاحه
المجــاالت، ولــم تهــاب أو تتــردد مــن أي ميــدان كان، فوجــدت نفســها، وولجــت إليهــا، 
واعتمــدت علــى حدســها ومشــاعرها كونهــا أنثــى قبــل كل شــيء وفاعلــة بالمجتمــع 

ــرًا. أوال وآخ

مؤسسة فريق االصايل للعمل 
مشــاريع  ولدعــم  التطوعــي 

وتمكين المرأة



ــاالت  ــة مج ــي كاف ــة ف ــن بصم ــن له ــي وضع ــل اللوات ــن القائ ــدة م ــي واح ه

ــوال  ــه ط ــع احتلت ــي كل موق ــات ف ــا بصم ــة، وله ــة واضح ــيدة ذات رؤي ــاة، س الحي

ــي. ــا العمل ــرات عمره فت

ام شــهم ليســت فقــط تلــك المــرأة المســتقلة المحبــة للخيــر، والمتفانيــة فيــه، 

ــي  ــات الت ــم الصف ــا اه ــراز االول، ولديه ــن الط ــع م ــيدة مجتم ــا س ــي ايض ــن ه ولك

ــام  ــي زم ــم ف ــس، والتحك ــة بالنف ــوج، والثق ــل النض ــدور مث ــذا ال ــب ه ــا للع تؤهله

ــد  ــراز فري ــن ط ــع م ــيدة مجتم ــة، س ــا كاتب ــة لكونه ــا باإلضاف ــا جعله ــور، ومم األم

هــو اجتماعيتهــا، وقدرتهــا علــى خلــق أحاديــث مــع مــن حولهــا، وإظهــار اإلحتــرام 

لنفســها ولمــن حولهــا، لذلــك لــن تجــد احــدا يمــل مــن جلســتها او حديثهــا الشــيق، 

الــذي تســخر لــه كل خبراتهــا، حتــى تكــون مميــزة.

ــا  ــا وأفكاره ــق بثقافته ــات، تحل ــول كالفراش ــات تتج ــهم العبدال ــى ام ش وتبق

فــي فضــاءات ال حــدود لهــا، وتنتقــل بيــن زهــرة وأخــرى لتنشــر لمســاتها اإلنســانية 

الســاحرة هنــا وهنــاك، فتــداوي جــراح هــذا، وتشــارك تلــك أفراحهــا وأحزانهــا، 

ــن. ــكل منه ــي ب ــي ترتق ــرات الت ــادل الخب وتتب

ونظــرا ألنهــا ســيدة مــن طــراز فريــد، ومثــال حــي للقــدرة علــى التحــدي، فقــد 

بنــت نفســها نموذجــًا حــي لواقــع الحــال الــذي يعيشــه مجتمعهــا، وهــي تمتلــك إرادة 

حديديــة قويــة وغيــر عاديــة اهلتهــا ألن تبقــى تبحــر فــي بحــر الريــادة واإلبــداع.
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لمــع اســمها فــي ســماء المفــرق ومحافظــات الشــمال، ال بــل 

تعــدى ليصــل الــى جميــع انحــاء الوطــن، حيــث ارتبــط اســمها هــذا 

بمصطلحــات قريبــة الــى القلــب تداعــب النفــس والــروح، وباتــت 

مثــًا يحتــذى بــه للعمــل الخيــري، وصــورة زاهيــة ملئيــة باالنســانية 

والــدفء والمحبــة والحنــان لــكل محتــاج فــي زمــن اصبحــت بــه 

الحاجــة منتشــرة بيــن النــاس فتعــدت ان تكــون ناشــطه فــي العمــل 

ــك . ــن ذل ــر م ــا هواكب ــى م ــي ال التطوع
العطــف  االنســانية ومعانــي  فيهــا  تتجلــى  رائــدة   انهــا  نعــم 
ــت   ــد وضع ــاج... فق ــتقبال كل محت ــرّعًة الس ــا مش ــة، فابوابه والرحم
األســس والثوابــت االساســية لكيفيــة الخــروج مــن القوقعــة الــى قمــة 
النجــاح وتعمّقــت فــي العمــل الخيــري واإلنســانية والتنمــوي واصبــح 
يشــار لهــا بوصفهــا عنوانــًا للعطــاء ورمــزا لانســانية، والصــورة 
المشــرقة لمــن ييحــث عــن مســاعدة غيــره دون النظــر الــى اي مــأرب 

ــانية. ــة اإلنس ــرى ايقون اخ
وتصبح النموذج الصحيح للمراة االردنية الذي نريد..

ــج  ــد تزوجــت بعــد  صــدور نتائ ــدرس فق ــة ت ــة نجــاح مــع النجــاح رحل رحل

الثانويــه العامــه، اال ان رغبتهــا فــي التعلــم بقيــت راســخة فــي وجدانهــا 

فالتحقــت بالتعليــم بعــد ان اصبــح لديهــا خمســة اطفــال، وذلــك مــن خــال 

بوابــة  كليــة المفــرق االهليــه،  بتخصــص لغــه عربيــه وحصلــت علــى المرتبــه 

ــه . ــب وطالب ــى 75طال ــه عل الرابع

ــي  ــا ف ــم تعيينه ــط ت ــي المتوس ــم الجامع ــة التعلي ــا لمرحل ــد انهاءه وبع

وزارة التربيــة والتعليــم.

ــت دراســة البكالوريــس  ــد هــذا الحــد فأكمل ــم يتوقــف عن اال ان طمــوح ل

ــر  ــة بتقدي وحصلــت علــى شــهادة التعليــم الجامعــي بتخصــص اللغــة العربي

جيــد جــدا وهنــا وكأن دروب النجــاح خلقــت لنجــاح حيــث حصلــت علــى بعثــة 

لدراســة الماجســتير مــن وزارة التربيــة والتعليــم فــي تخصــص االدارة العامــة 

وتخرجــت بتقديــر ممتــاز .

ايقونة العمل الخيري واإلنساني
...نجاح عويدات

طمــوح نجــاح لــم يتوقــف علــى التعليــم االكاديمــي بــل تعــداه الــى االحســاس بمشــاعر 
النــاس فرســالة المعلــم هــي ذاتهــا رســالة العطــاء ونكــران الــذات فلــم تقبــل ان تكــون 
ناشــطه فــي العمــل التطوعــي فقــط بــل اصرارهــا علــى مســاعدة مجتمعهــا جعــل تؤســس 
جمعيــة الكــرام عــام 2011، لتحقــق الجمعيــة نجاحــات مكوكيــة وتعقــد اتفاقيــات تعــاون 

مــع 58منظمــه دوليــه لكافــة البرامــج، كمــا وتكفــل الجمعيــه 375يتيــم.
مــن جانــب اخــر لــم تغفــل نجــاح عويــدات االطفــال فهــي مديــرة مطبــخ انتاجــي لتغذيــة 

المــدارس حيــث تقــدم يوميــا  خمــس االف وجبــه لطلبــة المــدارس االردنيــة.

نجاح احمد عويدات
 في سطور..

- عضو في االتحاد النسائي
التســويه  اللجنــه  فــي  عضــو   -

المفــرق  لمحافظــه 
- عضــو فــي اللجــان المجتمعيــه 

مــع العديــد مــن المنظمــات
مــن  تكريــم  علــى  حاصلــه   -
الملكــي، الفضــل ناشــطه  الديــوان 

التطوعــي  العمــل 
- رئيســة جمعيــة الكــرام لأســر 

العفيفــة واأليتــام الخيريــه
ــة  ــي  منظم ــمال ف ــة الش - مندوب

النهضــه الديمقراطيــه والتنميــه
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التنــوع و االقــدام و احتــرام الــذات، أهــم ثــاث عوامــل 

لنجاحهــا، فمــا أن عرفــت بتلــك الصفــات حتــى أيقنــت انهــا 

ــز، ويزيدهــا نجاحــا  ــرام والتمي ــى أعلــى درجــات االحت ســتصل ال

انهــا لــم تتأثــر يومــًا باالنتمــاءات الجانبيــة، وإنمــا وضعــت نصب 

ــخصية. ــح الش ــن المصال ــدا ع ــا بعي ــة مجتمعه ــا خدم عينيه

ــى  ــتماع ال ــي االس ــس ف ــا أم ــة قضيته ــاعات كامل ــاث س ث

ــت  ــي طوع ــاة الت ــذا الفت ــح ه ــى مام ــرف عل ــا، للتع ــي معه لقائ

ــى مســتوى  ــرات عل ــرز المؤث ــح واحــدة مــن أب المســتحيل لتصب

ــن. الوط

فلقــد اختــص اهلل فراشــة الزنبــق بلحظــات قدســية عظيمــة، 

واي قدســية واي تكريــم يمكــن يفــي هــذه المــرأة حقهــا، الطاهر 

رياديــة مــن الطــراز الرفيــع وذات صــوالت وجــوالت ســواء علــى 

صعيــد عالــم الجمــال أو  الريــادة او القيــادة .

فقــد دمجــت بيــن عالــم التجميــل والوعــي واصبحــت مدربــة 

ــات النجــاح،  ــدار كل مقوم ــد امتلكــت وباقت للجمــال الواعــي، فق

ــل  ــن أج ــس م ــاه ولي ــض بالحي ــع ينب ــل مجتم ــن اج ــت م وعمل

ــان  ــكان وزم ــي كل م ــول ف ــة تح ــكلت نقط ــال فش ــهرة أو م ش

وغــادرت اللحظــات األولــى مــن حياتهــا لتحــل فــي مســتهل 

ــخ. ــن والتاري الوط

ــل  ــكل، ب ــط بالش ــس فق ــد، لي ــد بعي ــى ح ــؤ إل ــد اللؤل ــبه عناقي ــا تش إنه

ــاح  ــيف النج ــزة ألرش ــة متمي ــة نوعي ــر إضاف ــي تعتب ــق، وه ــون والعم بالمضم

مــن خــال اطاقهــا لمجتمــع ثــوري منطلقــة مــن ذاتهــا فهــي ثائــرة تســعى 

ــن  ــإن حني ــا ف ــن هن ــة، م ــة النمطي ــة المجتمعي ــض للثقاف ــر ورف ــى التغيي ال

ــاح  ــدوة لكف ــون ق ــتحق أن تك ــروح، تس ــرة ال ــا حُ ــا نماذجً ــدم لن ــر  تق الطاه

مجتمعــي، وإنســاني، وفكــري، وإبداعــي، يقتبــس مــن حكاياتهــا وقــودًا 

ــا. ــة وجهته ــى صح ــد عل ــا، ويؤك ــجع تردده ــه فيش ــا لخطوات معنويً

للتواصل..
00962790400126

حنين الطاهر...
فراشة الزنبق

ضيفتنــا والتــي يطلــق عليهــا لقــب فراشــة الزنبــق مــن الشــخصيات المكافحــة 
ــل مــن تحــت الصفــر لتتجــاوزه وتنتصــر  ــدأت مــن الصفــر، ال ب ــي ب الملهمــة الت
ــي  ــا الت ــاربها وتوجهاته ــاف مش ــي اخت ــًا ف ــك واضح ــدا ذل ــد ب ــه، وق ــى عقبات عل
تجمــع بيــن صفــات معنويــة طبعــت بصماتهــا علــى كيانهــا فميزتهــا عــن بقيــة 
اقرانهــا، ومنهــا الــروح التواقــة للكمــال قــدر المســتطاع، واألحاســيس المرهفــة، 
والنفــس األبيــة العزيــزة التــي ال تقبــل الضيــم أو النفــاق، والشــغف تجــاه المعرفــة 
والســعي فــي طلبهــا مــن كل طريــق، والشــعور بالغربــة الداخليــة الموجعــة تجــاه 

مــا يحــدث فــي مجتمعنــا مــن أخطــاء.
ــت  ــل، كان ــام واألم ــة والس ــور البهج ــن ص ــع بي ــي تجم ــن الت ــة حني ان حكاي
ســببا فــي ان اغــوص بيــن ســطور حياتهــا الكتشــف عالمًــا جديــدًا نعيــش أيامــه 

مــع شــخصيات قدمــت الكثيــر، واســتحقت جهودهــا أكثــر مــن كثيــر.
ــرف امــام  ــة تــدرك أن مكاشــفة نفســها ال تقيهــا حرجــا ان تعت انســانة واقعي
النــاس انهــا اخطــأت، لهــذا فقــد اثبتــت قــدرة المــرأة األردنيــة علــى احــداث تغييــر 

تنمــوي فــي المجتمــع األردنــي واســتطاعت ان تكــون "رائــدة وقائــدة" فيــه.
ومــن صغرهــا اطلقــت الفراشــة لنفســها العنــان لتحقيــق رغباتهــا فــي الريــادة 
والقيــادة فــي ظــل نظــرة مجتمعيــة "ايجابيــة" لمــا تمتلكــه مــن مقومــات عززتهــا 
تجــارب ناجحــة للمــرأة األردنيــة فــي مجــال اإلعــام وفــي مختلــف مياديــن العمــل 

ومجاالتــه.

ــة اســرار فســتائره تنســدل وفضــاءه احامهــا،  ــئ اي ــي داخــل الطاهــر ال تختب ف

ــاة. ــل حي ــا، تفاصي ــقها لوطنه ــل عش ــو تفاصي ــمعه ه ــوت تس وكل ص

ــاة العامــة، وعندمــا  ــر فــي الحي ــداع، والتأثي ــادة واالب ــق األمــر بالري ــا يتعل  عندم

تكــون الريــادة دائمــا هدفــا يســمو علــى كل شــيء فــي الحيــاة، وعندمــا يكــون هنــاك 

نســاء قــادرات علــى صناعــة المســتحيل، يقفــز إســم حنيــن للواجهــة، حيــث يتبــادر 

ــن  ــي ال يمك ــياء الت ــن األش ــر م ــاه، الكثي ــي ثناي ــل ف ــم يحم ــذا اإلس ــن، إن ه للذه

تجاوزهــا.
ــاز  ــات بامتي ــد مــن الصف ــد مــن األدوار وتجتمــع بهــا العدي ــن العدي ــن تتق فحني
وبإســتثنائية ال يســتطيع أي مــن الرجــال إتقانهــا، فهــي خلقــت معهــا منــذ التكويــن 
بالصبــر والرقــة والحنــان والحــب والغيــرة والجمــال واألنوثــة والطيبــة المتواضعــة.
وخاصــة االمــر هــي فتــاة، قفــزت فــوق المســتحيل، وتعمــدت بمــاء الــورد حتــى 

أصبحــت قطعــة ســرمدية ، كمــا انهــا اللواتــي يمكــن وصفهــن بالعصاميــات.
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تتمتــع بكريزمــا عاليــة، منفتحــة علــى كل االتجاهــات، ذات حضــور 
جــذاب، ومنطــق خيالــي، رؤيتهــا للحيــاة تنبــع مــن تجربــة كبيــرة رغــم صغــر 
ســنها، واحــدة مــن ابــرز الشــخصيات النســائية اللواتــي صنعــن مســتقبلهن 

ــة. بعصامي
الدكتــورة ميســاء شــديفات واحــدة مــن القائــل اللواتــي وضعــن لهــن 
بصمــة فــي كافــة مجــاالت الحيــاة، ذات رؤيــة واضحــة، وهــي طبيبــة انســانة 

ادت رســالتها الطبيــة بــكل اخــاص وتفانــي.
تميزت واتقنت صنع المستحيل، وطوعته بذكاء وحسن تقدير.

حصلــت الدكتــورة ميســاء علــى درجــة البكالوريــوس افــي لطــب والجراحه 
مــن جامعــة العلــوم والتكنلوجيــا االردنيــة، وتميــزت مــن خــال خبراتهــا  على 
مــدى خمســة عشــر عامًــا كطبيــب فــي قســم النســائية و التوليــد وجراحتهــا 
والعقــم و الصحــة االنجابيــة حيــث عملــت بعــدة  مستشــفيات متعــددة منهــا 
مستشــفى الملــك عبــداهلل المؤســس الجامعــي و مستشــفيات وزارة الصحــة 
ــذي  ــكان ال ــو الم ــا ه ــذي كان أيضً ــرق( و ال ــاء، المف ــة، الزرق ــير، بديع )البش

أكملــت فيــه إقامتهــا فــي تخصــص النســائية و التوليــد.

الدكتورة ميساء شديفات...
طبيبة العام 2023

كمــا وحصلــت علــى شــهاده المجلــس الطبــي االردنــي فــي اختصاص 

ــن  ــدد م ــة وع ــرة والمعرف ــم الخب ــبت معظ ــد واكتس ــائية و التولي النس

القيصريــه  الطبيعيــه والعمليــات  الــوالده  المهــارات والخبــرات فــي 

والعمليــات الجراحيــه النســائية التــي تجعلنهــا الطبيــب االســتثنائي 

ــاح مركــز طبــي خــاص ســارع  ــه بافتت ــوم توجت ــه الي ــذي اصبحــت علي ال

الخطــوات ليصبــح انجــح المراكــز فــي مدينــة المفــرق وهــو مــزود 

باحــدث اجهــزه االلتراســوند 4D، واجهــزه الليــزر واجهــزه التجميــل 

والترميــم النســائية واجهــزه تشــخيص ســامه الجنيــن والكشــف المبكــر 

ــه.  ــوهات الخلقي ــن التش ع

ــا  ــنوات خبرته ــال س ــت خ ــد ربط ــانية فق ــة االنس ــب مهن  والن الط

كان مــن جــل اهتماماتهــا للعمــل االنســاني فــي مجــال الخدمــة االنســان 

وعملــت علــى مــدار مــا يقــارب ســت ســنوات مــع منظمــات العمــل 

ــل : ــي، مث ــان الطب االنس

جمعية العون الطبي الدولي 

جمعيه اهل الجبل الطببه

CARE منظمة كير

 IPPTاالتحاد الدولي لتنظيم االسره

AMR هيىه اإلغاثة العربيه

cap anamur اطباء األلمان 

 )german emergency doctors(

أطباء با حدود  MSF الزعتري

 )Médecins Sans Frontières ( 

حيــث تركــز عملهــا علــى االهتمــام وعــاج حــاالت الاجئيــن اللواتــي 

كــن بحاجــة الــى رعايــة خــال  الحمــل و مــا بعــد اإلجهــاض واإلنعــاش 

ــي  ــاض ف ــد اإلجه ــوالدة وبع ــد ال ــرة بع ــم األس ــوي وتنظي ــي الرئ القلب

المستشــفيات التعامــل مــع حــاالت العنــف األســري ضــد النســاء واألطفــال 

متازمــة نقــص المناعــة المكتســب "اإليــدز"،  األمــراض المنقولــة 

ــف  ــج العن ــة وبرنام ــية واإلنجابي ــة الجنس ــرار، الصح ــاذ الق ــيا واتخ جنس

ــي األردن. ــابات ف ــات والش ــي للفتي ــوع االجتماع ــى الن ــم عل القائ

الدكتــورة دالل حســين عنبتــاوي كاتبــة وناقــدة وباحثــة عملــت فــي قطــاع التربيــة والتعليم لســنوات عدة 

فــي األردن ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وعملــت محكمــه ومقيمــه لجائزه الملكــه رانيا العبــد اهلل للتميز 

التربــوي لســنوات عــده  ثــم اتخــذت قــرارا بالتقاعــد مــن مهنــة التدريــس وذلــك لكــي تتفــرغ للكتابــة والبحث 

وإنجــاز الكتــب التــي تتعلــق بتخصصهــا فــي دراســة الدكتــوراه وهــو النقــد األدبــي الحديــث حيــث أنجــزت فــي 

هــذا المجــال لــآلن أربعــة كتــب اولهــا بــدر شــاكر الســياب قــراءة أخــرى ثــم المكان بيــن الرؤيــا والتشــكيل في 

شــعر ابراهيــم نصــراهلل ثــم كتــاب بيــن أروقــة النقــد دراســات تطبيقيــة فــي الروايــة والقصــة والشــعر وأخرها  

كتــاب تجليــات الطبيعــة فــي ديــوان علــى قلــة الياســمين للشــاعر د. محمــد مقــدادي، واآلن بين يديهــا كتاب 

وهــو مخطــوط يتعلــق فــي الروايــة األردنية.

مــن جانــب اخــر والــى جانــب انشــغاالتها الحثيثــة فــي النقــد إال انهــا عملــت علــى تطويــر  مشــاريعها 

فــي مجــال اإلبــداع... وعــن ذلــك تقــول "لــدي اهتمــام بكتابــة النصــوص النثريــة او ماقــد يطلــق عليهــا 

ــاب  ــات الغي ــر وقــد أصــدرت فــي هــذا المجــال كتابــي األول ألننــي انتظــرت وثــم عتب ــا قصيــدة النث احيان

وفــرح مؤجــل ويصــدر قريبــا مرايــا الظــل ولــم يتوقــف مشــروعي اإلبداعــي عنــد كتابــة النــص النثــري فقــد 

خضــت مجــال كتابــة القصــة وتحديــدا القصــة القصيــرة جــدا فأصــدرت المجموعــة األولــى بعنــوان مامــح 

لوجــوه عــدة وبيــن يــدي مجموعــة أعمــل عليهــا بعنــوان حكايــات مــن أســفاري ألننــي فــي الحقيقــة املــك 

شــغفا كبيــرا للســفر وهــو مــن أهــم الهوايــات التــي أمارســها بشــغف كبيــر طبعــا إلــى جانــب هــذا اهتــم 

دائمــا بمتابعــة المشــهد الثقافــي فــي عمــان وأحضــر وأشــارك فــي الكثيــر مــن األمســيات التــي تعقــد فــي 

ــار  ــرواد الكب ــدى ال ــاب ومنت ــل مؤسســة شــومان ورابطــة الكت ــة مــن مث ــات والمؤسســات الثقافي المنتدي

والمكتبــة الوطنيــة ومــن شــدة اهتمامــي بالقــراءة والثقافــة أديــر صالونــا  للثقافــة واألدب تحــت مســمى " 

المنتصــف " التقــي فيــه مــع مجموعــة مــن الصديقــات الكاتبــات المبدعــات فــي كل مجــاالت اإلبــداع مــن 

فــن وقصــة وروايــة وشــعر وكذلــك النســاء القارئــات والمثقفــات المتميــزات ومــن لديهــن بصمــة متميــزة 

فــي مســيرة حياتهــن فــي العمــل والثقافــة ومــن قدمــن للمجتمــع إنجــازات حقيقيــة لدفــع مســيرة التقــدم 

واألزدهــار فــي بلدنــا العزيــز".

د.دالل عنبتاوي... 

جعلت من صالون المنتصف مقصدا...

 للنساءالمثقفات واألديبات المبدعات المتميزات
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بــدأت رائــدة األعمــال المحبوبــة التــي تتجــاوز خبرتهــا 13 عامًــا فــي التدريــب والتوجيــه وإدارة المشــاريع، والمنتجــات 
التكنولوجيــة، رحلتهــا فــي ريــادة األعمــال مبكــرًا لتكــون قصــة ملهمــة للعديــد مــن الشــباب والشــابات، بقدرتهــم علــى التوجــه 

ــة.  ــداًل مــن البحــث عــن وظيف ــف ب ــادة األعمــال لخلــص الوظائ لمســار ري
وقــد اكتســبت ســمر عبيــدات خبرتهــا خــال الســنوات القادمــة كمدربــة محترفــة وموجهــة للعديــد مــن المؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة، مــع كبــرى الشــركات والمنظمــات الدوليــة، مثــل مجموعــة طــال أبــو غزالــه ، وحرم زيــن لابتــكار )ZINC( ، مؤسســة 
LOYAC، وعــدد مــن المنظمــات العالميــة، حيــث قامــت بتدريــب آالف الشــباب علــى ريــادة المشــاريع، إضافــة لعملهــا المســتمر 

كمرشــدة وموجهــة  لعديــد مــن الشــركات الناشــئة فــي األردن، مــع عــدد حاضنــات ومســرعات األعمــال مثــل حاضنــة
 The Tank Incubator, My Startup Incubatorوبالتعــاون مــع المنظمــات العالميــة، حيــث درّبــت آالف الشــباب، وقدمــت 

التوجيــه لمئــات المشــاريع وعملــت محكمــة فــي العديــد مــن المســابقات الريــادة المحليــة والعاليمــة. 
فــي عــام 2018، بــدأت ســمر رحلــة عملهــا الخــاص فــي عالــم ريــادة األعمــال، مــن مشــكلة لمســتها فــي المجتمــع وهــي نقــص 
المهــارات والمعرفــة المتراكمــة المتعلقــة فــي ريــادة األعمــال عنــد الشــباب، لتمكينهــم مــن إطــاق شــراكتهم الرياديــة، وزيــادة 

فــرص نجاحهــا فــي المســتقبل.
ومــن هنــا أسســت النــواه األولــى لشــركة Entro Gate بمبلــغ صغيــر ) تمويــل ذاتــي(، وأطلقــت برنامــج ريــادي األعمــال الصغير 
ــف المــدارس  ــكار فــي مختل ــادة األعمــال واالبت ــة وتخصيــص حصــص فــي ري ــم األردني ــة والتعلي بعــد اعتمــاده مــن وزارة التربي
ضمــن البرامــج اإلثرائيــة، وبعــد أن القــى البرنامــج نجاحــه تمــت توســعته مــن خــال تأســيس أنديــة ريــادة األعمــال واالبتــكار، 
فــي أكثــر مــن مئتــي مدرســة حكوميــة وخاصــة، وتــم تطويــر مناهــج فــي ريــادة األعمــال واالبتــكار لليافعيــن، معتمــدة مــن دائــرة 

المناهــج والكتــب المدرســية، تــدرّس فــي العديــد مــن المــدارس، وتعــزز مبــدأ التعّلــم مــن خــال التجربــة. 
توســعت ســمر عبيــدات مــن خــال شــركتها إلــى مختلــف الــدول العربيــة، بإطاقهــا منصــة لنبتكــر فبــدأت تقــدم برامــج ريــادة 
األعمــال لمختلــف المــدارس والمؤسســات التعليميــة، فــي مختلــف الــدول مثــل مصــر، الســعودية وفلســطين، واطلقــت مســابقة 
ريــادة األعمــال واالبتــكار لليافعيــن والتــي أصبحــت مســابقة إقليميــة تعــزز ريــادة األعمــال واالبتــكار لــدى اليافعيــن، ومهــارات 
المســتقبل، تســتقبل ســنويًا فــي نهايتهــا عشــرة مشــريع مبتكــرة ضمــن حاضنــة جيــل، والتــي خرجــت لليــوم ثمانيــة وعشــرون 

مشــروع ريــادي لطلبــة مبتكــرون.
ــه مــن مهــارات المســتقبل التــي يحتاجهــا لصناعــة مســتقبل  ــم ســمر فــي الوصــول لــكل طفــل عربــي لتعليمــه وتمكين تحل
أفضــل، واشــراكه فــي إيجــاد حلــول للمشــاكل المجتمعيــة، كمــا تطمــح مــن خــال منصــة "لنبتكــر" للوصــول لــكل معلــم، وتزويــده 

بكافــة الوســائل واألدوات والمُعــززات للخــروج بتعليــم نوعــي متميــز. 

سمر عبيدات...
رائدة اعمال من طراز فريد

الرئيس التنفيذي لشركة Entro Gate  ومؤسسة برنامج ريادي األعمال الصغير
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هــي شــركة أردنيــة رياديــة، ُأسســت عــام 2018، تقــدم خدمــات التدريــب 

ــم،  ــات التعّل ــب، وإدارة منص ــادة والتدري ــم والري ــاالت التعلي ــي مج ــارات ف واالستش

حملــت الشــركة علــى عاتقهــا تطويــر المنظومــة التعليميــة، مــن خــال دمــج ريــادة 

األعمــال واإلبتــكار بالتعليــم، لتزويــد األطفــال واليافعيــن بمهــارات المســتقبل 

ــل  ــث تعم ــا. حي ــن أدواته ــم م ــكار وتمكينه ــال واإلبت ــادة األعم ــي ري ــة ف المتمثل

الشــركة جنبــًا إلــى جنــب بالتعــاون مــع وزارة اإلقتصــاد الرقمــي والريــادة، ومؤسســة 

ــادة  ــي ري ــص ف ــص حص ــم، مــن خــال تخصي ــة والتعلي ــد، ووزارة التربي ــي العه ول

األعمــال واالبتــكار فــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة للعمــل علــى تأســيس بيئــة 

رياديــة واعــدة فــي المدرســة والبيــت والمجتمــع. حيــث اســتطاعت الوصــول ألربعــة 

مئــة مدرســة حكوميــة وخاصــة داخــل األردن، وآالف الطلبــة، حيــث تقــدم الشــركة 

ــطين.  ــان وفلس ــعودية، عُم ــر، الس ــن األردن، مص ــي كل م ــا ف خدماته

أطلقــت الشــركة عــدد مــن البرامــج الرياديــة مثــل: أنديــة ريــادة األعمــال 

واالبتــكار لليافعيــن، منصــات إلدارة التعليــم، ومناهــج فــي ريــادة األعمــال واالبتــكار 

ــن. لليافعي

Entro Gate شركة
رائدة االبتكار

وانطاًقــا مــن إيماننــا باليافعيــن وإنشــاء جيــل 

 Entro“  يتجــه نحــو الريــادة واإلبــداع، أطلقــت

الــذي  الصغيــر،  األعمــال  ريــادي  Gate“برنامــج 

يســتهدف الطلبــة والطالبــات فــي مدارســهم مــن 

ــة  ــع وزارة التربي ــاون م ــام(  بالتع ــر ) 12-17 ع عم

والتعليــم كشــريك إســتراتيجي، وزارة اإلقتصــاد 

غزالــة  أبــو  طــال  ملتقــى   ، والريــادة  الرقمــي 

المعرفــي، مؤسســة ولــي العهــد وقطــاع المــدارس 

ــال  ــادي األعم ــج ري ــم برنام ــث ينقس ــة. حي الخاص

ــى: ــر إل الصغي

برنامج ريادي األعمال الصغير
 إن التوجــه نحــو االقتصــاد المعرفــي وبنــاء فكــر اســتثماري موجــه بالطريــق الصحيــح لــدى 

الجيــل الصاعــد ليــس عمليــة فجائيــة لحظيــة، وإنمــا هــي عمليــة متواصلــة ومتدرجــة، ويجــب 

أن تبــدأ مــن مرحلــة مبكــرة مــن تعليــم الطالــب أساســيات اإلقتصــاد وأســرار ريــادة األعمــال 

ــد مــن  ــا ولأســف نجــد أن العدي ــكار، لكنن ــداع واإلبت ــأدوات اإلب ــده ب ــة، وتزوي ــة المالي والثقاف

البرامــج القائمــة بــل أغلبهــا تســتهدف طــاب الجامعــات والخريجيــن ظنــًا بــأن الطالــب يبــدأ 

رحلتــه الحقيقــة بعــد مرحلــة الثانويــة العامــة، وهــذا مــا ســاهم فــي إنشــاء جيــل غيــر قــادر علــى 

تحديــد مســاره المهنــي ومتمســك بالمســار الوظيفــي، بــل لديــه محدوديــة فــي خلــق االبتــكار. 

 أوال - نــادي ريــادة األعمــال واالبتــكار والــذي يهــدف إلــى تزويــد الطــاب 
ــادة  ــي ري ــي ف ــب النظــري والعمل ــم التدري ــة مــن خــال تقدي بالمهــارات الريادي

األعمــال واإلبتــكار، لتمكينهــم مــن المشــاركة فــي المســابقة اإلقليميــة لريــادة 

األعمــال والتــي تُعقــد ســنويًا، ولتأســيس بيئــة مدرســية داعمــة للفكــر الريــادي 

لــدى الطلبــة، وتمكنهــم مــن مهــارات المســتقبل.
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ــوف  ــكار للصف ــال واالبت ــادة األعم ــي ري ــج ف ــر مناه ــم تطوي ت

الســابع، الثامــن، التاســع، وهــي مناهــج معتمــدة مــن دائــرة 

المناهــج والكتــب المدرســية فــي وزارة التربيــة والتعليــم، ومــا 

يميــز هــذه المناهــج أنهــا تركــز علــى منهجيــة التعلــم مــن خــال 

التجربــة، حيــت تشــتمل علــى الجانبيــن النظــري والعملــي، ويقيــم 

الطالــب بمشــروع تخــرج يقــدم فــي نهايــة العــام الدراســي. تركــز 

ــب  ــكار الواج ــال واالبت ــادة األعم ــارات ري ــى مه ــج عل ــذه المناه ه

توافرهــا فــي ريــادي األعمــال، ومهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، 

ــن  ــل ضم ــي، العم ــر اإلبداع ــكلة، التفكي ــل المش ــارات ح ــل مه مث

فريــق، باإلضافــة إلــى مهــارات التخطيــط واإلدارة، وكيفيــة توظيف 

مهــارات البحــث العملــي للخــروج باألفــكار الرياديــة وتحويلهــا إلــى 

ــد مجتمعاتهــم.  مشــاريع مبتكــرة تفي

ثانيًا – مناهج ريادة األعمال واالبتكار 

واالبتــكار  األعمــال  ريــادة  مســابقة  تســتكمل 

لليافعيــن مســيرتها فــي هــذا العــام 2023، بموســمها 

ــن  ــن اليافعي ــدد م ــر ع ــول ألكب ــدف الوص ــع، به الراب

ــال  ــت خ ــث وصل ــة، حي ــار العربي ــف األقط ــي مختل ف

األعــوام الســابقة لمــا يقــارب 200 مدرســة حكوميــة، 

داخــل  فــي  الخــاص  القطــاع  مــن  مدرســة  و200 

وخــارج األردن، واليــوم تشــارك العديــد مــن المــدارس 

فــي المســابقة مــن مختلــف الــدول العربيــة، مثــل 

الســعودية، مصــر، فلســطين، عُمــان. 

ثالًثا - مسابقة ريادة األعمال واالبتكار لليافعين

وهــي أكبــر مســابقة عربيــة فــي مجــال ريــادة األعمــال واالبتــكار مخصصــة 
لليافعيــن، تعقدهــا شــركة Entro Gate ســنويًا منــذ عــام 2019 بالتعــاون مــع وزارة 
التربيــة والتعليــم ووزارة االقتصــاد الرقمــي والريــادة، مؤسســة ولــي العهــد، وعــدد 
ــادة األعمــال  مــن شــركاء النجــاح فــي الوطــن العربــي، لتزويــد الطلبــة بمهــارات ري
واالبتــكار وتعزيــز حــس المســؤولية االجتماعيــة لديهــم، مــن خــال تدريبهــم، 
وتمكينهــم مــن الخــروج بأفــكار رياديــة وتعليمهــم كيفيــة التخطيــط لهــا وتحويلهــا 

ــد مجتمعاتهــم. ــى مشــاريع تفي إل

األهداف االستراتيجية للمسابقة:
1.تعزيز االبتكار لدى الطلبة ودعمهم ليكونوا رواد أعمال ناجحين في المستقبل.

2.نشــر ثقافــة ريــادة األعمــال وفــن إدارة المــال لــدى الطلبــة المــدارس، وبيــان أهميــة ســلوك 

مســار رائــد األعمــال بــداًل مــن حلــم الوظيفــة مســتقبًا.

3.تعليــم الطلبــة حــس المســؤولية االجتماعيــة، وتعزيــز دورهــم فــي إيجــاد حلــول للمشــكات 

المجتمعيــة.

4.تعزيــز مبــدأ التعلــم مــن خــال التجربــة والتوجيــه، وتعليمهــم دورة حيــاة المشــروع الكاملــة 

بــدًءا مــن فكــرة مشــروع وصــواًل إلــى مشــروع مبتكــر، ودعــم الطلبــة المبتكريــن واحتضانهــم.

5.تأسيس أندية ريادة األعمال في المدارس لبناء بيئة مدرسية داعمة للريادة واالبتكار.

ويتيــح البرنامــج منصــة خاصــة لريــادة األعمــال وهــي )منصة 

لنبتكــر( ، حيــث تعتبــر أول منصــة عربيــة مخصصــة للمــدارس 
والطــاب لتعلمهــم مهــارات ريــادة األعمــال واإلبتــكار مــن خــال 

نظــام إدارة التعلــم، يســمح للمدرســة بتتبــع إنجــازات الطالــب 

ــة مــن  ــى مجموع ــة إل ــادي باإلضاف ومراحــل تطــور مشــروعه الري

ــة  ــة لتنمي ــارات للطلب ــل واالختب ــن وأوراق العم ــدورات والتماري ال

ــر  ــى توف ــة إل ــم. باإلضاف ــكار لديه ــال واإلبت ــادة األعم ــارات ري مه

مجموعــة مــن المصــادر للمعلــم تشــتمل علــى األلعــاب واألنشــطة 

التفاعليــة، ونمــاذج األعمــال التــي تدعــم العمليــة التعليميــة فــي 

الغرفــة الصفيــة.



6061

أطلقــت شــركة Entro Gate حاضنــة لأعمــال كجــزء مــن برنامــج 

برنامــج  يســتهدف  حيــث   ،2019 عــام  منــذ  الصغيــر  األعمــال  ريــادي 

االحتضــان المشــاريع الرياديــة الفائــزة فــي المســابقة الســنوية اإلقليميــة 

ــاريع  ــرة مش ــتقبال عش ــم اس ــام يت ــي كل ع ــكار وف ــال واالبت ــادة األعم لري

مبتكــرة مــن طلبــة المــدارس الفائــزة فــي مســابقتنا لدخــول حاضنــة أعمال 

"جيــل"، واســتكمال رحلتهــم الرياديــة وتطويــر أفكارهــم إلــى مشــاريع 

ــا  ــن الســابقين واحتضن ــج 18 مشــروع فــي العامي ــم تخري مبتكــرة، وقــد ت

ــات. ــف القطاع ــدم مختل ــة تخ ــاريع ريادي ــرة مش ــث عش ــوج الثال ــي الف ف
تســاهم الحاضنــة مــن كل عــام  المشــاريع الرياديــة للمدارس المشــاركة 
والمؤهلــة للمراحــل النهائيــة فــي المســابقة الســنوية؛ مــن خــال دعمهــم 
ومتابعتهــم وتقديــم المشــورة والتوجيــه لهــم لضمــان تحقيق االســتمرارية 
فــي مشــاريعهم، وتأميــن الملكيــة الفكريــة ألعمالهــم وأفكارهــم، وتســهيل 
عمليــة تســجيلها وتوثيقهــا إذا تطلــب األمــر، ومتابعــة الطلبــة الموهوبيــن 
ــة  ــز عليهــم، باإلضاف ــم اكتشــافهم مــن خــال البرنامــج والتركي ــن يت الذي

إلــى تزويدهــم بالتدريــب واألدوات الازمــة لتطويــر المشــاريع.

رابعًا - حاضنة جيل: 
ــل المخصصــة  ــة جي ــي حاضن ــى 25 مشــروع، نعمــل ف ــن عل ــب، موزعي ــة وطال ــى 80 طالب ــة يصــل إل ــدد طلب ــث، وبع ــي عامهــا الثال ف
لليافعيــن، علــى تخريــج رواد أعمــال صغــار، ودمجهــم مــع مجتمعــات الناجحيــن، وتشــبيكهم مــع مســتثمرين وموجهيــن ثقــات، خصوصًــا 
ــة،  ــع، والبيئ ــا والتصني ــم، والخدمــات، والتكنولوجي ــز فــي األفــكار المطروحــة، فــي مجــاالت التعلي ــوع وتمي ــة مــن تن بعــد مــا قدمــه الطلب

ــون.  ــى الثقافــة والفن ــة، وحت ــة الصحي والرعاي
مخرجات حاضنة "جيل": 

تَوَّلــد مــن حاضنــة جيــل علــى مــدى العاميــن الماضييــن، مجموعــة نفخــر بهــا مــن الطلبــة والمشــاريع المميــزة، التــي تخــرج بشــكل 
ــي  ــاريع ف ــذه المش ــت ه ــد تنوع ــة. وق ــا وطالب ــة 80 طالبً ــا قراب ــارك فيه ــروعًا ، ش ــه 25 مش ــا مجموعُ ــويق، بم ــتثمار والتس ــز لإلس جاه
مجاالتهــا، لتشــمل قطاعــات التعليــم، الســياحة، الترفيــه، الصحــة، التكنولوجيــا والبرمجــة، الثقافــة والفنــون، البيئــة والتكنولوجيــا الخضــراء 

والخدمــات. 
الفوج الثالث من خريجي حاضنة جيل 2023-2022

بعــد انتهــاء فعاليــات مســابقة ريــادة األعمــال واالبتــكار 2022، التــي عقدتهــا Entro Gate هــذا العــام بدعــم مــن صنــدوق الحســين 
لإلبــداع والتفــوق، رُشــحت المشــاريع الحاصلــة علــى أول 10 مراكــز فــي هــذه المســابقة لدخــول حاضنــة ريــادي األعمــال الصغيــر، ليشــكلوا 
ــة للموســم  ــق نجاحــات ملموســة.  وتنوعــت المشــاريع فــي الحاضن ــى تحقي ــه عل ــزه وقدرت ــى تمي ــذي نراهــن عل ــث فيهــا، وال الفــوج الثال
ــا  ــة، والتكنولوجي ــم، الزراعــة والبيئ ــون، الســياحة، الخدمــات، التعلي ــة والفن ــى قطاعــات  الصحــة، الثقاف ــي 2022-2023، لتشــمل عل الحال

الحديثــة.
وممــا تتضمنــه خطــة برنامــج حاضنــة جيــل للعــام 2022-2023  تدريبــات متقدمــة وجلســات توجيــه، باإلضافــة إلــى زيــارات ولقــاءات 
ــادة األعمــال  ــم  ري ــر بعال ــك لتعريفهــم أكث ــن مــن داخــل األردن وخارجهــا، وذل ــن والناجحي ــن والرياديي ــة بالملهمي ــة الحاضن تجمــع طلب

وفرصــه وتحدياتــه. 
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ــة او  ــاة العملي ــي الحي ــًا ســهًا ف ــام، رقم ــوم مــن االي ــى بي ــم تكــن االنث ل

المجتمعيــة، وخاصــة اذا كان االمــر يتعلــق بشــخصية نســائية، قــادرة علــى ان 

تقلــب الموازيــن وتجعــل مــن االطبــاق الشــعبية التــي تســارع الــى التفنــن فــي 

اعدادهــا النســاء حكايــة نجــاح مــن نــوع اخــر، فقــد اســتطاعت فريــال الكوفحــي، 

ان تســطر اروع االمثلــة، لتصبــح ســيدة مختلفــة وليســت كأي شــخصية عاديــة، 

بــل لهــا احترامهــا وتقديرهــا، تســعى ان توفــر لنفســها ولغيرهــا حيــاة كريمــة 

فهــي تحمــل فــي داخلهــا رســالة ان الخيــر يجــب ان يعــم وان علــى االنســان ان 

يحــب لغيــره مــا يحــب لنفســه وهــي صاحبــة خلــق رفيــع ، وعقــل ســليم ، وقلــب 

طيــب، تســاعد االخريــن دون توقــف.

ــذه  ــر به ــا اكث ــرف عليه ــا نتع ــة فدعون ــوم مختلف ــا الي ــا قلن ــا كم حكايتن

الســطور...

فريال الكوفحي... 

ام محمد وزيت الزيتون
مســتخدمة معلومــات علميــة بحتــة اكــدت فريــال الكوفحــي "ام محمــد" انهــا 

تســتخدم زيــت الزيتــون االصلــي فــي تحضيــر اطباقهــا نظــرا لكونــه أحــد مصــادر 

الدهــون الغذائيــة التــي تلعــب دور أساســي فــي أي نظــام غذائــي صحــي. 

كمــا يتميــز زيــت الزيتــون كمصــدر غذائــي ممتــاز للدهــون يفضلــه األشــخاص 

المهتميــن بالتغذيــة واألكل الصحــي. 

مشــيرة الــى ان هــذا االمــر جعــل اطباقهــا مرغوبــة ومطلبــا لــكل مــن يبحــث 

ــاب"  ــه، الكب ــق بأنواع ــات، المطب ــك، لزاقي ــورة، كش ــة كـ"مكم ــن االكات التراثي ع

ــى اصولهــا. عل

وهــو مــا يلمســه الزائــر للجنــاح الخــاص بهــا فــي المعــارض والبــازارات والــذي 

نــرى خالــه الجميــع يتهافهــت للوصــول لمنتجاتهــا، علــى الرغــم  مــن وجــود مــا 

يزيــد علــى 30 فرنــا.

وعــن ذلــك تقــول "كونــي عضــو بالشــبكه النســائية االردنيــه لزيــت الزيتــون  

واصبــح  لــدي معرفــه بكيفيــه انتــاج زيــت الزيتــون البكــر الممتــاز  واعــرف صفاتــه 

ــي،  ــن مزرعت ــه م ــذي انتج ــون ال ــت الزيت ــا زي ــز به ــي يتمي ــه الت ــيه االيجابي الحس

فاننــي اســتخدم هــذا الزيــت العالــي الجــوده  لتحضيــر االكات الشــعبيه التراثيــه 

ــي ومطبخــي".   ــه  لمنتجات ــز بالجــوده العالي التمي

ايقونة االكالت التراثية االردنية
ملكة المكمورة

"المكمــورة" االكلــة االردنيــة المتميــزة التــي جــاءت مــن عــروس الشــمال 

اربــد التــي اشــتهرت بزراعــة القمــح مــع موســم قطــف الزيتــون، فهمــا 

المكونــان األساســيان لأكلــة.

وتتكــون المكمــورة مــن طبقــات مــن العجيــن المغطــس بالزيــت وبينهــا 

قطــع اللحــم أو الدجــاج المطهــوة مــع البصــل.

هــذا وتتفــن ام محمــد بتحضيــر المكمــورة حتــى اصبحــت ملكــة المكمــورة 

لمــا تتميــز بــه مكمورتهــا مــن مــذاق فريــد ال يضاهــى.

الكوفحي وكورونا 
ــد  ــى ام محم ــا عل ــة كورون ــات ازم ــرت تداعي ــن اث ــن المتضرري ــا م كغيره

وجعلهــا تســتغني عــن عــدد مــن العامليــن لديهــا بالرغــم انهــا مــا زالــت تعمل 

علــى توفيــر فــرص عمــل للســيدات اللواتــي وصــل عددهــن الــى مــا يزيــد عــن 

60 امــراة. 

فريال الكوفحي...
حكاية  وتســتمر   

النجاح

بداية الحكاية
فــي  حــور  بلــدة  فــي   1993 عــام  منــذ  الفكــرة  بــدأت 

عــام  المدينــة  مركــز  الــى  بعدهــا  لتنتقــل  اربــد  محافظــة 

2015، وذلــك لعشــقها لــأكات الشــعبية الصحيــة بمكوناتهــا 

الطبيعيــة، ومتســلحة بعزيمــة واصــرار اســتمدتهما مــن دعــم 

زوجهــا وفيمــا بعــد ابنائهــا الثمانيــة، برغــم مــن صدمتهــا فــي  

ــا  ــم عائلته ــا، اال ان دع ــا  لعمله ــاء قريته ــرة ابن ــا بنظ بدايته

ــن. ــم تك ــا ل ــاب وكأنه ــك الصع ــى تل ــا تتخط جعله

بــل لقــد وصلــت فارســتنا القمــة حيــث  اســتطاعت ان تلحــق 

ــي  ــهادات ف ــى ش ــى اعل ــوا عل ــات، فحصل ــي الجامع ــا ف أبنائه

تخصصــات الطــب والهندســة والتمريــض والصيدلــة وغيرهــا 

ــه. ــا ودعم ــاعدة زوجه ــك بمس وكل ذل
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ــان،  ــد واللس ــف الي ــه نظي ــى كون ــه ال ــل وضم ــتغل العق ــاب اس ــاد ش ــث عم غي
ــق  ــو الواث ــا، فه ــعر به ــة وال يش ــير جاري ــاء، تس ــه كالم ــات امام ــت المعيق فاصبح

ــا. ــد والعلي ــو المج ــه نح ــى والدي ــائر برض ــى، الس الخط
ــم  ــة اذا كان القل ــن، وخاص ــدح لاخري ــة او الم ــن الكتاب ــم ع ــز القل ــا يعج احيان
ســيكتب عــن اشــخاصًا لهــم احترامهــم وتقديرهــم، وعلمهــم، وصنــاع قــرار، 

ويجيــدون ابجديــات الحــروف ومخارجهــا .
فغيــث الــذي اســس مجتمــع ملهــم بمفهومــه الحقيقــي وجمــع حولــه المؤثريــن 
ــر  ــكات، وكل مؤث ــع الاي ــى جم ــابقون ال ــذن يتس ــخاص ال ــس االش ــن ولي الحقيقي
ابــدع فــي مجالــه بامكانــه ان يكــون جــزءا مــن مجتمــع ملهــم، وذلــك بعــد 
حصولهــم علــى برنامــج تدريبــي خــاص ليكونــوا مؤثريــن حقيقيــن فــي المجتمــع.
فلــه كل تقديــر، لمــا قدمــه، ويقدمــه، فــي ســبيل ان يــرى مــن حولــه مجتمــع 
مثالــي مــن خــال المؤثريــن الحقيقيــن والــذي يجهزهــم غيــث مــن خــال 
ــن،  ــوا مزيفي ــن وليس ــن حقيقي ــوا مؤثري ــة ليكون ــارات الحقيقي ــليحهم بالمه تس
حامــا رســالة هــي جــزء مــن تعريــف المؤثــر مــن وجهــة نظــر ملهــم وهــي وضــع 
تعريــف صريــح وواضــح للمؤثــر وهــو الشــخص الــذي ينجــح بتغييــر ذاتــه ومــن ثــم 

ــه. المجتمــع مــن حول
ــول  ــا نق ــه، وعندم ــًا ل ــو اه ــاز فه ــن االنج ــدث ع ــا نتح ــر عندم ــة االم وخاص
ــا  ــه، وعندم ــد اركان ــو اح ــاؤل فه ــى التف ــير ال ــا نش ــه، وعندم ــو عنوان ــوح فه الطم

ــه. ــن صنع ــو م ــاح فه ــا بالنج ــم احاديثن نخت
فغيــث اســم علــى مســمى، اســم صنــع نفســه بنفســه، قــاد مســيرة مــن النجــاح 
حتــى اوصــل غيــره الــى بــر االمــان، وســاعدهم فــي تحقيــق رؤيتهــم والتعبيــر عــن 

ذاتهــم فصنــع النجــاح وســاعد علــى صياغتــه.
ــر  ــباب، غي ــوض بالش ــدة للنه ــورة جدي ــد ث ــر، وقائ ــع التغيي ــاد صان ــث عم غي
ــح  ــدا واصب ــا جدي ــى اصبحــت السوشــل عالم ــة، حت ــم الخاطئ ــر مــن المفاهي الكثي
للتأثيــر رؤيــة مختلفــة، فقــدم الكثيــر الكثيــر فحــق مدحــه، لمثلــك تكتــب الكلمــات 
وترفــع القبعــات ..فهــو مــن الشــخصيات التــي لهــا وزنهــا واعتبارهــا واحترامهــا، 
اســتطاع ايجــاد نقليــة نوعيــة ال مثيــل فــي عالــم التأثيــر، ماهــر وذكــي، ذو شــخصية 

قويــة، ولســان فصيــح.

غيث عماد...
قصة شاب ملهم اسس مجتمع للمؤثرين غيث عماد...

من سائق تاكسي 
الى صانع قاده 

ومؤثرين
حكايتنــا اليــوم حكايــة شــاب 
ــن  ملهــم أســس مجتمــع للمؤثري
واجــه صعوبــاتٍ كثيــرًة وتحــول 
ــع  ــى صان ــي ال ــائق تاكس ــن س م
قــاده فجــاء ملهــم ليــروي حكايــة 
الحقيقــي  المعنــى  عرفــوا  قــادة 
نفــوس  فــي  وزرعــوا  للتأثيــر 

الكثيريــن.
تقــف  الحــروف  فاصبحــت 
محتــارة مــن ايــن تكــون البدايــة، 
ــح  ــاب مكاف ــة ش ــن حكاي ــي م اه
عمــل لفتــرة بعــد تخرجــه ككابتــن 
مــن  ام  كريــم  تطبيــق  علــى 
حكايــة ريــادي اعمــال  اســتثمر 
ــر  ــب تأثي ــكان صاح ــل ف ــي العق ف
ــح  ــن، واصب ــه المؤثري ــع حول وجم
يمتلــك  شــركة انتــاج فــكان رجــا 
عــرف كيــف يصنــع االنجــاز ليصفــه 
ــازات ال  ــب انج ــه صاح ــاس بان الن

تتوقــف.
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ــذة  ــة ف ــة وتربوي ــة وفكري ــخصية أكاديمي ــن ش ــث ع الحدي

بحجــم الوطــن وحبنــا لــه، تــكاد تجعــل الكلمــات حائــرة وهــو مــا 

حــدث اآلن فــي حديثنــا  عــن الدكتــورة نهلــه القرعــان العماقــة 

األكاديميــة التــي ال يشــق لهــا غبــار .   

الجميــع،  عنــد  وأثمــرت جهودهــا  بصمــت،  عملــت  فقــد 

ــرام  ــة واالحت ــا كل التحي ــن، فله ــن والمواط ــع للوط ــت نف فحقق

لمــا قدمتــه فــي ســبيل ازدهــار العلــم والتعليــم، والــى األمــام.

الدكتــورة نهلــه القرعــان صاحبــة الشــجاعة التــي ال توصــف، 

المقاتلــة الشرســة، التــي تصــدح حنجرتهــا بقــول الحــق، وال 

تخشــى فــي ذلــك لومــة الئــم.

حققــت  أوتُمحــى،  تنســى  أن  يمكــن  ال  بصمــات  لهــا   

ــل  ــا تحم ــرة تجده ــي كل م ــعت،  ف ــازات، وس ــن االنج ــر م الكثي

ــم  ــن العل ــر م ــدة، بح ــات جدي ــقي معلوم ــًا، وتستس ــرًا ناضج فك

والمعرفــة. 

وفــوق كل هــذا تتمتــع الدكتــورة نهلــه بكاريزمــا عاليــة، 

منفتحــة علــى كل االتجاهــات، ذات حضــور جــذاب، ومنطــق 

خيالــي، وجــرأة طبيعيــة لمســناها خــال ترؤســها وإدارتهــا 

وعرافتهــا لكثيــر مــن الحفــات والمناســبات الوطنيــة، فرؤيتهــا 

للحيــاة تنبــع مــن تجربــة كبيــرة رغــم صغــر ســنها، وهــي 

واحــدة مــن الشــخصيات النســائية اللواتــي صنعــن مســتقبلهن 

بعصاميــة.

 وهــي واحــدة مــن القائــل اللواتــي وضعــن لهــنّ بصمــة 

ــة واضحــة، ولهــا بصمــات  ــاة، ذات رؤي ــة مجــاالت الحي ــي كاف ف

ــزت  ــي. تمي ــا العمل ــرات عمره ــوال فت ــه ط ــع احتلت ــي كل موق ف

وأتقنــت صنــع المســتحيل، وطوعتــه بــذكاء وحســن تقديــر، 

أكاديميــة، وســيدة مجتمــع، ورياديــة، ومبدعــة، هــي ايضــًا القــاب 

تليــق بإبنــة اربــد، إبنــة الســنوات الجميلــة التــي شــكلت رؤيتهــا 

ــتقبل. للمس

"نهله...فتــاة عربيــة أردنيــة ريفيــة، تتلمــذت فــي مدرســة هاشــمية 

ــا  ــدّم له ــاذا ق ــأل م ــا أاّل تس ــا يدفعه ــة م ــة واألصال ــن العراق ــا م به

الوطــن، بــل تســأل نفســها فــي كّل لحظــة مــاذا قدمــت هــي للوطــن 

ــي  ــها وه ــت نفس ــات عرّف ــذه الكلم ــدّم".... به ــا أن تق ــاذا عليه وم

تخطــو خطواتهــا الواثقــة فــي ســنواتها األولــى مــن اإلنخــراط بالعمــل 

العــام عندمــا تــم اختيارهــا فارســة حلقــة بالبرنامــج الجماهيــري يســعد 

صباحــك، بــل وتــم اختيارهــا بعــد ذلــك الفارســة المتميــزة بمناســبة 

مــرور عشــرة أعــوام مــن تأســيس البرنامــج عــام 2003م ، فلــم 

يكــن شــعارًا فقــط بــل هــي مســيرة حيــاة وهــو مــا اختصرتــه عنوانــًا 

لبرنامجهــا االنتخابــي عندمــا تــم ترشــحّها لإلنتخابــات النيابيــة عــام 

ــم يحالفهــا النجــاح، فــكان شــعارها : 2007م ول

القاصــي  لهــا  يشــهد  ســيرة  ومســيرة".  وأنتم...ســيرة  "أنــا 

والدانــي...

الدكتورة نهله القرعان
قامة اكاديمية يشار لها بالبنان

ســيرة ذاتيــة حافلــة باالنجــازات ال بالمناصــب، ال تجامــل، انســانة وعروبيــة 

ومنطقيــة فــي نفــس الوقــت، تناضــل لنشــر الســام وقبــول اآلخــر وتقبــل كافــة 

اآلراء وتحترمهــا.

 تحلــق بثقافتهــا وأفكارهــا فــي فضــاءات ال حــدود لهــا، وتنتقــل بيــن زهــرة 

وأخــرى لتنشــر لمســاتها اإلنســانية الســاحرة هنــا وهنــاك، فتــداوي جــراح هــذا، 

وتشــارك تلــك أفراحهــا وأحزانهــا، وتتبــادل الخبــرات التــي ترتقــي بــكل منهــن.

فهــي كمــا وصفهــا الشــاعر الكبيــر معالــي األســتاذ جريس ســماوي -رحمــه اهلل- 

ــة،  ــرة الثاقب ــتمرة والنظ ــة المس ــاط والحرك ــدّ والنش ــي الج ــة ف ــه كالنحل نهل

ــط بهــا، شــقت طريقهــا نحــو مجــاالت  ــكل مــن يحي ــرح ل وتنشــر العســل والف

كثيــرة مــن العمــل العــام، فهــي أكاديميــة تفوقــت علــى نفســها، وهــي رائــدة 

ــة افكارهــا )وتُرجــع الفضــل  ــة لتنمي ــة الخصب ــة، وجــدت البيئ اإلعــام التطوعي

ــة  ــا اهلل- الطيّب ــا، األم- رحمه ــى والديه ــه ال ــت قدرت ــد اهلل جل ــك بع ــي ذل ف

البســيطة المكافحــة والتــي تواصــل الليــل بالنهــار لتربيــة أبنائهــا التربيــة 

الصالحــة ومخافــة اهلل وحــب الوطــن، واألب-أطــال اهلل فــي عمــره- العصامــيّ 

المناضــل العروبــي الجنــدي الــذي التحــق بالخدمــة فــي القــوات المســلحة رغــم 

ــا  ــق بعده ــن وينطل ــة والثاثي ــن الخامس ــي س ــد ف ــه، ليتقاع ــد والدي ــه وحي أن

فــي عالــم الزراعــة وحــب األرض ثــم العمــل فــي التجــارة وصياغــة المجوهــرات، 

ــه  ــاء ل ــًا الدع ــا جميع ــتحق من ــه ويس ــذى ب ــًا يحت ــدوة ونموذج ــح ق ــيرة مكاف س

بــدوام الصحــة والعافيــة وطــول العمــر، أبويــن زرعــا فــي أبنائهــم حــبّ العلــم 

والعمــل الشــريف فأبــدع كّل منهــم فــي مجالــه فــكان منهــم األســتاذ الجامعــي 

والطبيــب والمحامــي والمهنــدس ومربــي األجيــال والكابتــن الرياضــي- رحمــه 

اهلل- هــذه المســيرة التــي توارثهــا األحفــاد فلــم يكونــوا أقــل طموحــًا وإبداعــًا 

ممــن ســبقهم مــن األعمــام أو األخــوال...وهلل الحمــد القافلــة تســير بثبــات رغــم 

ــز وأروع  ــن أمي ــابين م ــدان ش ــب بفق ــات ومصائ ــن منغّص ــة م ــرّ بالعائل ــا م م

شــباب العائلــة الشــهيد علــي والكابتــن رزق الــذي تــرك خلفــه أطفالــه الثاثــة 

ــة  ــم الذري ــم اهلل وجعله ــوام، أعانه ــبعة أع ــم الس ــاوز أكبره ــم يتج ــن ل اللذي

الصالحــة.

 نهلــه تملــك افــكارًا ال مثيــل لهــا وفــي نواحــي متعــددة، نعــم هكــذا يولــد 

ــى  ــل الملق ــم العم ــى حج ــون عل ــاة ليك ــان الحي ــوع االنس ــذا يط ــان وهك االنس

علــى كاهلــه،  أبهرتنــا بســيرتها الذاتيــة التــي جعلــت حروفهــا تفــف عاجــزة عــن 

ــون  ــم لتك ــن ايديك ــا بي ــيرتها واضعه ــل مس ــت أن انق ــاز فارتأي ــار االنج اختص

مرجعــًا لمــن يبحــث عــن االنجــاز..

ــه واإلرشــاد  ــوراة فــي التوجي ــه القرعــان درجــة الدكت ــورة نهل تحمــل الدكت

النفســي والتربــوي، وتعتبــر ســنواتها الجامعيــة فــي الدفعــة األولــى مــن قســم 

علــم اإلجتمــاع فــي مرحلــة البكالوريــوس فــي جامعــة اليرمــوك المرحلــة األكثــر 

ــام،  ــل الع ــي العم ــا ف ــاة وانخراطه ــا للحي ــخصيتها ونظرته ــًا لش ــرًا وصق تأثي

فعملــت علــى تأســيس جمعيــة ســيدات تخــدم لــواء الطيبــة وهــي فــي الســنة 

ــاب  ــى الكت ــذ ذلــك الوقــت واصلــت مســيرتها عيــنٌ عل ــة، ومن الدراســية الثاني

واألخــرى علــى العمــل العــام حتــى حققــت فيــه مواقــع عــدة. والقرعــان تعمــل 

ــوي وقســم االصــاح  ــًا أســتاذ مســاعد فــي قســم اإلرشــاد النفســي والترب حالي

واالرشــاد االســري فــي جامعــة جــدارا، كمــا وتحمــل الدكتــورة نهلــة شــهادات 

فــي  تدريــب المدربيــن، منهــا:

-مدرب معتمد لدى موسوعة التكامل اإلقتصادي العربي األفريقي

 TOT(International College in( المدربيــن  تدريــب  -شــهادة 

.London

 TOT(Focus Academy for Consulting(ــن ــب المدربي ــهادة تدري ش

ــاث  ــن االبح ــد م ــر العدي ــة بنش ــورة نهل ــت الدكت ــذا وقام and Training  ه

ــة. ــة القيمــة وفــي مجــات عالمي العلمي
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ــل  ــة العم ــي ايقون ــرج فه ــدث وال ح ــة فح ــرات العملي ــن الخب ــا ع ام

ــة ... ــا العملي ــن خبراته ــزء م ــم ج ــي واليك االكاديم

ــم  ــة قس ــة ورئيس ــة االجتماعي ــر التنمي ــارة لوزي ــت مستش ــد عمل فق

األعــوام  خــال  األســري  الوفــاق  دار  فــي  النفســيات  األخصائيــات 

عمــل  تطويــر  لجنــة  كعضــو  عملــت  وخالهــا  )2004م2007-م( 

الــوزارة،  فــي  االجتماعييــن  والمرشــدين  النفســيين  األخصائييــن 

ــة  ــات النيابي ــحها لانتخاب ــبب ترش ــة بس ــن وزارة التنمي ــتقالت م واس

عــام 2007م. وبعدهــا تــم تعيينهــا نائبــة لعميــد شــؤون الطلبــة فــي 

جامعــة جــدارا عــام 2010م، ثــمّ عملــت فــي جامعــة األميــر ســطام بــن 

ــوام  ــة أع ــدة ثماني ــعودية لم ــة الس ــة العربي ــي المملك ــز ف ــد العزي عب

تــرأس  التدريــس كانــت  وإلــى جانــب  عــام2011م2019-م(  )مــن 

وحــدة اإلرشــاد والدعــم النفســي ووحــدة التدريــب علــى مســتوى 

الجامعــة فــي محافظاتهــا الســبعة الممتــدة مــن محافظــة الخــرج 

ــة  ــة مرحل ــر القرعــان هــذه المرحل ــى محافظــة وادي الدواســر، وتعتب ال

حاســمة زاخــرة باإلنجــازات والعلــم والمعرفــة قدّمــت خالهــا عشــرات 

الــدورات التدريبيــة والتوعويــة فــي مختلــف المجــاالت وتابعــت العديــد 

مــن الحــاالت والبرامــج االرشــادية لطالبــات الجامعــة، كمــا عملــت 

ــذا كان  ــة، كل ه ــات الجامع ــات لطالب ــلف واإلعان ــدوق الس ــرة لصن مدي

بدعــم مــن إدارة الجامعــة والدعــم المباشــر مــن عميدهــا األســتاذ 

الدكتــور مســفر الكبيــري حفظــه اهلل. هــذا الــى جانــب العمــل بالتدريس 

لطالبــات الدراســات العليــا فــي اإلرشــاد واإلصــاح األســري فــي الجامعــة 

ــري.  ــاح األس ــاد واإلص ــة بـــ اإلرش ــاقات الخاص ــع المس ــس جمي وتدري

كمــا عملــت بالتدريــس فــي كليــة التربيــة بالدلم/جامعــة األميــر ســطام 

ــع مســاقات  ــد درســت جمي ــز )مــن 2011-2019م(. وق ــد العزي ــن عب ب

القســم منهــا : الصحــة النفســية، مشــكات الطفــل الســلوكية،علم 

ــى  ــل إل ــر، مدخ ــارات التفكي ــة مه ــال، تنمي ــارات االتص ــس النمو،مه نف

علــم النفس...وغيرهــا.

وخــال عملهــا فــي جامعــة األميــر ســطام قامــت بالعديــد 
مــن المهــام، منهــا:

- مستشارة نفسية وأسرية لطالبات الجامعة.

- اإلشــراف علــى محــور األفــام التوعويــة للمشــاركات فــي المؤتمــر 

الســنوي لجامعــة األميــر ســطام فــي كليــة التربيــة بالدلــم.

-المشــاركة فــي تحكيــم أبحــاث العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة 

للمشــاركات فــي المؤتمــر العلمــي الرابــع والخامــس والســادس لطــاب 

ــري( ــي )1433-1434هج ــام الدراس ــي للع ــم العال ــات التعلي وطالب

-عضــو فــي لجنــة وضــع ضوابــط صــرف الســلف واإلعانــات للطــاب 

والطالبــات المحتاجــات فــي مختلــف كليــات الجامعــة

للطالبــات  واإلعانــات  الســلف  صــرف  نظــام  عــن  مســؤولة   -

الجامعــة كليــات  مختلــف  فــي  المحتاجــات 

-عضــو فــي فريــق الهــدف االســتراتيجي األول للعــام الجامعــي 

الجامعــة. فــي  1437-1438هجــري 

العديــد  قدمــت  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  مــع  وبالتنســيق 

مــن الــدورات التدريبيــة والــورش والنــدوات العلميــة فــي مختلــف 

المجــاالت الخاصــة باألســرة والمجتمــع المحلــي. ومــن المؤسســات 

التــي قدمــت فيهــا: مركــز التنميــة اإلجتماعيــة باألفــاج، لجنــة التنميــة 

األهليــة بالدلــم، إدارة التربيــة والتعليــم بمحافظــة الدلــم، جمعيــة 

اإلجتماعيــة  التنميــة  مركــز  والزواجــي،  األســري  لإلصــاح  األفــاج 

ــر، إدارة  ــي وادي الدواس ــم ف ــة والتعلي ــر، إدارة التربي ــي وادي الدواس ف

ــة  ــة اإلجتماعي ــي محافظــة الســليّل، مراكــز التنمي ــم ف ــة والتعلي التربي

ــة  ــة، مدرس ــد العالمي ــدارس رواف ــم، م ــي تمي ــة بن ــة حوط ــي محافظ ف

متوســطة وثانويــة العاليــة بالخــرج.

ــًا صــادرًا  ــرأتْ إعان ــام الدراســي 2018-2019م ق ــة الع ــي نهاي وف

عــن جامعــة جــدارا بإســتحداث قســم اإلصــاح واإلرشــاد األســري 

وحاجتهــا ألعضــاء هيئــة تدريــس، فعاودهــا الحنيــن واإلشــتياق للعــودة 

ــرات  ــن خب ــا م ــم لديه ــا تراك ــن بم ــد الوط ــب ورف ــن الحبي ــى الوط إل

ــي  ــدارا الت ــة ج ــي جامع ــل ف ــال والعم ــذا المج ــي ه ــة ف ــة وعملي علمي

تعشــق وتفتخــر دومــًا بأنهــا أحــد أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي هــذا 

الصــرح العلمــي الكبيــر، وفــور عودتهــا للوطــن قابلــت عطوفــة الدكتــور 

شــكري المراشــدة رئيــس هيئــة المديريــن ومديــر عــام جامعــة جــدارا 

وتقدمــت بطلــب للعــودة الــى جــدارا العــزّ، وكمــا هــو المراشــدة دومــًا 

فــي  مقدامــًا  وفارســًا  اســتراتيجي  وتخطيــط  ورؤى  متوقــد  ذكاء  ذو 

ــم  ــا، ت ــون له ــد الع ــم ي ــا وتقدي ــة ودعمه ــات الوطني ــتقطاب الطاق اس

تحقيــق حلمهــا بتعيينهــا مــن جديــد عضــو هيئــة تدريســية فــي جامعــة 

ــوي. ــي قســم االرشــاد النفســي والترب جــدارا ف

وخال عملها في جامعة جدارا تسلمت عددًا من 
المهام، منها:

-عضو لجنة تحقيق الطلبة على مستوى الجامعة.

- رئيسة وحدة الدعم النفسي في عام2020 

- رئيسة اللجنة االجتماعية في كلية العلوم التربوية / عام2022م

- رئيســة لجنــة شــكاوى الطلبــة ورئيســة لجنــة األنشــطة األكاديميــة فــي 

قســم االرشــاد النفســي والتربــوي منــذ عــام 2021م ولتاريخــه.

وباالضافــة الــى تفوقهــا العلمــي والعملــي لــم تنســى الدكتــورة نهلــه الجانب 

ــدّ  ــن الك ــوال م ــنوات ط ــام س ــل الع ــت للعم ــد قدم ــي، فق ــي واإلجتماع التطوع

والجهــد والوقــت والعمــل الــدؤوب، ومــن أعمالهــا التطوعيــة: 

- نائب رئيسة بلدية الطيبة الجديدة / األردن خال )2001-2008م(

ــى  ــام 1994 وحت ــذ ع ــة من ــة الخيري ــواء الطيب ــيدات ل ــة س ــة جمعي - رئيس

2011م )ســتة دورات متتاليــة(

-عضــو مجلــس استشــاري لــواء الطيبــة / محافظــة إربــد مــن كانــون الثانــي 

عــام 1995 وحتــى 2011م

-أمينــة ســر تجمــع لجــان المــرأة الوطنــي األردنــي لمحافظــة إربــد منــذ 2006 

وحتــى عــام 2011م

- منســقة للجــان المــرأة عــن لــواء الطيبــة ألربــع دورات متتاليــة تمــوز مــن 

ــام 2011  ــى ع ــام 1995 م وحت ع

- عضو إداري في نادي خريجي جامعة اليرموك عام 2006-2009م

ــام  ــى ع ــام 2003 وحت ــذ ع ــة من ــواء الطيب ــي لل ــس األمن ــي المجل ــو ف - عض

م  2011

- رئيسة لجنة تجميل بلدية الطيبة الجديدة خال )2001-2008م(

-عضــو فــي اللجنــة اللوائيــة للتنظيــم فــي لــواء الطيبــة خــال )2001-

2008م

-عضو في المجلس الصحي للواء الطيبة منذ عام 2004م وحتى2011م

ــى  ــام 2004 وحت ــذ ع ــة من ــد الثالث ــة إرب ــوي لتربي ــس الترب ــي المجل -عضوف

ــام 2011  ع

- مستشــارة وخبيــرة أســرية فــي تجمــع لجــان المــرأة الوطنــي األردنــي منــذ 

ــام 2000م2011-م  ع

- مدربــة فــي مجــال التنميــة البشــرية: مهــارات االتصــال والبرمجــة اللغويــة 

العصبيــة

- مدربــة فــي مجــال تمكيــن الشــباب فــي تجمــع لجــان المــرأة الوطنــي 

1997-2011م الســنوات  خــال  األردنــي 

- مستشــارة نفســية ومدربــة علــى كيفيــة تشــخيص األمــراض العقليــة 

ومــرض التوحــد فــي جمعيــة الطفــل المعــاق الخيريــة / األردن 1997 وحتــى 

2005م

هــذا وقــد تــم تكريــم الدكتــورة نهلــة بالعديــد مــن الجوائــز والــدروع مــن 

ــارج. ــل االردن والخ داخ

ــي  ــا ف ــة رأين ــيدة العصامي ــذه الس ــيرة ه ــر لس ــرض المختص ــذا الع ــد ه وبع

ــا زال لديهــا  ــه فيمــا مضــى مــن خطــوات عمرهــا وم عينيهــا الرضــا عمــا قدّمت

ــة  ــا برفق ــى تحقيقه ــعى إل ــي تس ــال الت ــات واآلم ــام والطموح ــن األح ــر م الكثي

ودعــم مــن زوجهــا المستشــار القانونــي الحاصــل علــى الماجســتير فــي القانــون 

األســتاذ محمــد خيــر ســطام العاونــه، والــذي حــّط رحالــه فــي ربــوع الوطــن بعــد 

ــراب، ليســتقرّ بهمــا المقــام فــي عــروس  مــا يزيــد عــن ثاثــة عقــود مــن اإلغت

الشــمال مدينــة اربــد ليتنسّــما عبــق زهورهــا ورائحــة ترابهــا الزكيــة وعلــى بُعــد 

كيلومتــرات معــدودة مــن مســقط رأســهم بلــدة الطيبــة... طيبــة الطيبيــن علــى 

مقربــة مــن األهــل والعشــيرة واألحبــة... 
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ســطرت المهندســة هيــام الطوالبــة  قصــة نجــاح بعد 
ــل  ــاة وتص ــروف الحي ــى ظ ــب عل ــتطاعت ان تتغل ان اس
الــى المكانــة الكبيــرة التــي تحظــى بهــا االن، فقــد 
ــة  ــراة الريفي ــة للم ــول جذري ــة تح ــة عام ــكلت حكاي ش
ــتحقت  ــن فاس ــن المتميزي ــا بي ــها مكان ــت لنفس وصنع
ان تكــون مــن بيــن الشــخصيات االكثــر تأثيــرا وتكــون 

ــي هــذه الســطور..  ــا ف ضيفتن

م.هيام الطوالبة... 
االنتخابات النيابية بوابة نتجاوزها للنظر لالمام

مال واعمال... اخبرينا بنبذة عن نفسك؟
مهندســة  الطوالبــة  هيــام  المهندســة  انــا  الطوالبــة...  هيــام 

ــة  ــوية باالضاف ــة ونس ــطة حقوقي ــات وناش ــن وزارة البلدي ــدة م متقاع

الــى عملــي فــي المجــال التطوعــي والخيــري.

درســت الهندســة المعماريــة فــي جامعــة البلقــاء التطبيقيــة، عملــت 

فــي الــوزارة لمــدة 30 عامــا وتقاعــدت عــام 2025.

ــة  ــات النيابي ــة الترشــح االنتخاب وبعــد التقاعــد قــررت خــوض تجرب

ــي  ــحت ف ــي ترش ــدة الت ــت الوحي ــحم وكن ــة س ــن منطق ــام 2016 ع لع

ــة. ــة الزيتون ــك الوقــت ضمــن كتل ذل

مــال واعمــال ... ماهــي التحديــات التــي واجهتــك فــي تلــك 
الفتــرة؟

هيــام الطوالبــة... واجهتنــي العديــد مــن التحديــات ونجحــت فــي تجاوزهــا 

ــا،  ــواء الرمث ــع ل ــة م ــرة االنتخابي ــي نفــس الدائ ــة ف ــي كنان ــواء بن جميعهــا، كــون ل

ممــا يزيــد مــن صعوبــة النجــاح فــي االنتخابــات، كــون الكثافــة الســكانية كبيــرة فــي 

ــل  ــات، ولكــن بالمقاب ــى االنتخاب ــر بالنســبة القبالهــم عل ــك االم ــر وكذل ــا اكب الرمث

فقــد حصــدت اعلــى االصــوات فــي منطقــة ســحم فــي ذلــك الوقــت "2300 صــوت 

ــاء عشــيرتي. وهــي اعلــى نســية بيــن جميــع ابن

مــال واعمــال... فــي ظــل هــذه الظــروف والفــرق فــي الكثافــة 
الســكانية بيــن اللوايــن، مــا الــذي دفعكــي لخــوض هــذه 

ــة؟ التجرب
ــك اليصــال  ــدم نجاحــي وذل ــي بع ــم مــن يقن ــة... خضتهــا بالرغ ــام الطوالب هي

ــم  ــن ث ــا وم ــا تجاوزه ــة علين ــن بواب ــر ع ــات عب ــا ان االنتخاب ــع مفاده ــالة للجمي رس

ــحم. ــتوى س ــى مس ــتقبل، عل ــو المس ــوة نح ــاق بق االنط

مال واعمال ... ما هي الخطوة التالية اذا؟
هيــام الطوالبــة... لــم انتظــر كثيــرا بعــد االنتخابــات، فبعــد ظهــور النتائــج مباشــرة 

قمــت ومجموعــة مــن شــباب ســحم باطــاق مبــادرة "شــباب ســحم للتجديــد والتطويــر"، 

وبدانــا عملنــا مباشــرة فاطلقنــا العديــد مــن المبــادرات التطوعيــة وقمنــا بعمــل نهضــة 

حقيقيــة فــي ســحم لــم تكــن موجــودة، فأسســنا جمعيــات ثقافية"ملتقــى ثقافــي" 

ــر  ــك االم ــان وكذل ــة ل ــت قائم ــا زال ــي م ــة الت ــحم الخيري ــيدات س ــة س ــت جمعي واسس

ــياحية. ــات الس ــبة للجمعي بالنس

التــي  االنجــازات  ابــرز  ماهــي  هيــام  تقاطــع  واعمــال  مــال 
الفتــرة؟ تلــك  خــال  حققتموهــا 

ــا،  ــا تجــاه بلديتن ــم واجبن ــا هــي تقدي ــدر م ــم تكــن انجــازات بق ــة... ل ــام الطوالب هي

ولعــل ابــرز مــا قمنــا بــه هــو ترميــم مســجد ســحم القديــم وتحويلــه مــن مكــره صحيــة 

الــى مســجد تقــام بــه الصلــوات والــدروس الدينيــة، وكذلــك قمنــا بتنظيــم مهرجانــات 

ــا. ســياحية فــي البلــدة، وال زالــت تقــام الفعاليــات الســياحية فــي منطقتن

مال واعمال ... ماذا عن اعمالك خارج سحم؟
ــت  ــه انتقل ــا علي ــح ان اراه ــا اطم ــى م ــحم ال ــت س ــد ان اوصل ــة... بع ــام الطوالب هي

الــى القيــام بــدوري خــارج ســحم، فانــا االن نائــب رئيــس جمعيــة فــي منطقــة حرثــا بلــدة 

الكفــارات وكذلــك منســقة لــواء بنــي كنانــة للجــان المــراة الوطنــي ومــا زلــت اعمــل علــى 

خدمــة منطقتــي ومحافظتــي.
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فــي الحيــاة العامــة تجدهــا، فــي المجتمــع المدنــي تجدهــا، فــي الســياحة تجدهــا، فــي البــر واإلحســان تجدهــا، فــي 

المناســبات الوطنيــة تجدهــا، شــعلة متقــدة تســير علــى األرض، حكايتهــا مرويــة بلســان الحــال، وصورتهــا لرســام 

ــت، خذلهــا أعــداء النجــاح، لكنهــم قدمــوا لهــا  ــم تخــذل، ولكنهــا خُذل ــم تتعــود الخــذالن، ل ــه، ل ــت آخــر لوحات كان

خدمــة جليلــة بــأن جعلوهــا تواصــل المســيرة رغــم كل مــا مــرت بــه مــن عثــرات.

الدكتــورة هــدى الصبيحــي، تلــك المــرأة األربعينيــة التــي ال زالــت تتمتــع بوافــر مــن الجمــال أتمــت عرفهــا الجميــع 

ــة والكــرم، ولهــا حديــث شــيق  ــئ وراءهــا االصال ــد بيضــاء، وبســمة ال تنضــب تخب ــة ي فــي كل مــكان، فهــي صاحب

يحمــل بيــن طياتــه كلمــات جميلــة تنــم عــن عمــق االقتــران بــاألرض والوطــن، وعنــد الحديــث عــن دورهــا فــي قضايــا 

المجتمــع تبــرز هــذه الخاصيــة فهــي خادمــة لمجتمعهــا بشــكل واســع، ولهــا بــاع طويــل فــي العمــل العــام، وتنفســت 

هــواء االردن منــذ والدتهــا، وفــي عمــان عاشــت طفولتهــا وتعلمــت فــي ثقافــة البيــت كيــف تمــد الخواطــر واألحــام 

جســرًا لمحبــة النــاس والتواصــل معهــم ،فكانــت حصيلــة كل هــذا، تجــارب وأنشــطة وفعاليــات كلهــا رســمت طــرق 

المحبــة والنــور مــع الذيــن كانــوا ومازالــوا يحتاجــون منهــا العــون والفكــرة والنصيحــة وهــذا كلــه بعــض مــن ســيرتها 

الذاتيــة المليئــة بالشــغف ومحبــة النــاس.

ضيفتنــا ســيكون لهــا دور فاعــل فــي احــداث نقلــة نوعيــة فــي ظــل مــا نشــهده مــن تغيــر فــي موازيــن االحــداث 

وبــروز العديــد مــن القضايــا التــي تهــم الوطــن والمواطــن، وهــي التــي تملــك شــخصية راقيــة ورائعــة ومبدعــة بــكل 

مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى.

إمــرأة مــن الطــراز الرفيــع وذات صــوالت وجــوالت فــي مختلــف المحافــل، امتلكــت كل مقومــات اإلقنــاع والتحفيــز 

وعملــت مــن اجــل الوطــن وحقــوق اإلنســان، ورعايــة اإلنســان البائــس، وشــكلت نقطــة تحــول فــي كل مــكان وزمــان 

فغــادرت اللحظــات األولــى مــن حياتهــا لتحــل فــي مســتهل الوطــن والتاريــخ.

نعــم لقــد شــكلت هــدى حالــة وطنيــه اكســبتها محبــة االخريــن وجعلــت منهــا قبلــة وطنيــه ارتســمت علــى طــول 

لحظــات حياتهــا الحالمــة، نعــم هــذه واحــدة مــن بــذرات الوطــن وواحــدة مــن ســيدات المجتمــع اللواتــي يحاولــن ان 

يبــذرن الخيــر اليــوم.

ــم  ــن ث ــم المواط ــن ث ــا المواط ــامية قوامه ــالة س ــة رس ــان حامل ــة عم ــس امان ــي مجل ــا ف ــل دوره ــي تكم وهاه

ــن. المواط

هدى الصبيحي ... 
ولمثلها تنحني االقالمولمثلها تنحني االقالم
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 intra تجميــل األســنان واالبتســامة وإعــادة تأهيــل الفــم كان لهــم النصيــب األكبــر فــي عجلــة التطــور حيــث يتــم اآلن اســتخدام الماســح الضوئــي

oral scanner لنقــل مقاســات الفــم واألســنان إلــى جهــاز الحاســوب ليتــم تصميــم االبتســامة بمــا يتناســب مــع مامــح الوجــه DSD ثــم صناعــة 

األســنان بطريقــة CAD/CAM وهــي تقنيــة تقــوم علــى ربــط برنامــج الحاســوب الخــاص بتصميــم االبتســامة بجهــاز يحتــوي علــى ذراع روبوتــي 

يتحــرك فــي عــدة محــاور يعمــل علــى نحــت األســنان المكونــة مــن مــواد مثــل الزيركونيــا أو E_max  بواســطة أدوات حفــر صغيــرة تــدور بســرعة 

كبيــرة جــدًا ليتــم تثبيتهــا داخــل فــم المريــض الحقــًا.

زراعة األسنان الموجهة بالحاسوب
Computer guided implant  surgery 

  يتــم إجــراء عمليــات زراعــة األســنان  اليــوم  بطــرق تضمــن دقــة عاليــة و مضاعفــات قليلــة  حيــث تعتمــد التقنيــات الحديثــة علــى برامــج ثاثيــة 

األبعــاد لتشــخيص الحالــة ودراســة الخطــة العاجيــة باســتخدام الحاســوب وبــات باســتطاعة الطبيــب محــاكاة العمليــة قبــل إجرائهــا لتحديــد موقــع 

زراعــة األســنان داخــل عظــم المريــض بشــكل مســبق ومــن ثــم طباعــة الموجــه الجراحــي باســتخدام أجهــزة ثاثيــة األبعــاد إلجــراء العمليــة خــال 

دقائــق دون الحاجــة لشــق اللثــة بشــكل كبيــر وكشــف العظــم. 

يقــوم الدكتــور محمــد باكيــر باســتخدام جميــع التقنيــات الحديثــة داخــل العيــادة ويســعى لمواكبــة التطــور المســتمر فــي طــب األســنان لتقديــم 

أفضــل خدمــة عاجيــة تليــق بمراجعيــن المركــز مــن جميــع أنحــاء العالــم. 

Digital Dentistry 

يعتبــر تخصــص طــب األســنان مــن القطاعــات 

الطبيــة األكثــر تطــورًا وبشــكل ســريع خــال الســنوات 

الحديثــة  التقنيــات  اســتخدام  مجــال  فــي  األخيــرة 

ــة  ــاليب عاجي ــتبدال أس ــم اس ــث ت ــا، حي والتكنولوجي

تقليديــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى مــواد قــد تكــون 

مزعجــة للمرضــى وتعطــي نتائــج ال تخلــو مــن الخطــأ 

ــة  ــاث علمي ــاج أبح ــي ِنت ــدة  ه ــات جدي ــري بتقني البش

ــة  ــق دق ــتوى يحق ــنان لمس ــب األس ــل ط ــعى لنق تس

ــت.  ــار الوق ــن واختص ــة المراجعي ــاج وراح الع

طب األسنان الرقمي 

د.محمد باكير
الدكتور محمد باكير

اخصائي طب وجراحة الفم و زراعة األسنان 

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

باحث في مجال طب األسنان 

ً وله عدة أبحاث منشورة في مجالت علمية مرموقة عالميا

ــي البحــث العلمــي مــن  ــا ف ــى شــهادة دراســات علي حاصــل عل

ــة الطــب ــارد - كلي ــة هارف جامع
متخصــص فــي تجميــل األســنان باســتخدام تقنيــة تصميــم 

 DSD االبتســامة الرقمي

متخصــص فــي عمليــات زراعــة األســنان الموجهــة 

 3D بالحاســوب بدقــة عاليــة باســتخدام تقنيــات

خبير في تجميل الوجه غير الجراحي 

البالزمــا،   ،Botox & filler حقــن  طريــق  عــن 

المــزدوج.  الذقــن  إذابــة  وأنزيمــات  الميزوثيرابــي 

Dr.bakeer Dr.bakeer
00962796283098
00962792986918

األردن، إربد، شارع الملك عبدهللا الثاني السالم سنترالطابق2 قرب آرابيال مول

dr.mkbakeer@gmail.com
mk.bakeer@alumni.harvard.edu



7677

ماجدة الشويات ..

ــل فــي العمــل التطوعــي والبيئــي وخدمــة المجتمــع  ــاع طوي ماجــدة الشــويات مهندســة لهــا ب
المجتمــع المحلــي، تــرى الواقــع مــن خــال مــا تصنــع وتســجل مــن نجاحــات فهــي تجــد هــذا الواقــع 

بــكل مــا فيــه فــا تبالــي لمــا قــد يحصــل حولهــا، أنهــا الرجولــة االنثويــة بــكل معنــى الكلمــة.
وتصغــي الماســة الرائعــة لصــوت موهبتهــا الحاضــرة وتســتجيب لنــداء كيانهــا األنثــوي لتعبــر 
عــن همــوم نســويه حقيقيــة جعلــت مــن فضائهــا الســردي افقــأ مرئيــًا يعكــس مباهــج وتشــظيات 
ــى المرهــف،  ــم األنث ــذي يعكــس عال ــذات، ليكــون الحــرف عندهــا طقســا مــن طقــوس الوجــد ال ال

متمــردة علــى واقعهــا بــكل مافيــه مــن حلــو ومــر فالواقــع لديهــا إمــا إن يكــون وإمــا إال يكــون.
وهنــاك حيــث تجــد ماجــدة  نفســها فــي اماكنهــا التــي افنــت عمرهــا فيهــا، حيــث تبتســم لهــا 
الحيــاة تــارة، وتخدعهــا تــارة اخــرى، اال ان فتــاة الوجــد االردنيــة ترقــب بفــرح شــديد احــام النــاس 
وتحــاول ان تســعى فــي تحقيــق المســتطاع منهــا، اال انهــا مــا غابــت يومــًا عــن قضيــة تهــم النــاس، 

او حالــة ارادت مناصرتهــا، كيــف يكــون ذلــك وهــي التــي نــذرت نفســها مــن اجلهــم.
ماجــدة الشــويات يــا مــن غســل شــرايينها طوفــان نــوح فشــهدت كل االســرار، المســت هامتهــا 
ريــاح الزمــن وامطــاره، لــم تبخــل بعطاءهــا حــد االرواح، تنمقــت بهاهــل البواســق ولــم ينــدى فيهــا 
جفــن او تصــدر مــن صدرهــا حســرة، لــم تلبــس يومــا ذال وال رثــاء، تمــد ذراعيهــا لتحتضــن التاريــخ 
والزمــن، ومــن تحــت قدميهــا ينزلــق القصــب والبــردي ليتباهــى بخضرتــه العذريــة وهــو يتمايــل مــع 
ــر  ــورود، وبيــن اصابعهــا الورديــة يلمــع مــرأى عينيهــا حيــن تنــداح دوائ نســائم المســاء ورائحــة ال

المــاء التــي تحركهــا اناملهــا.
وتنحنــي ســيدة النســاء وماســتهن بجمالهــا االســطوري المهيــب علــى ابهــر الغــراف بسلســبيله 
االلهــي وهــو ينســاب منحــدرا نحــو العشــق العــذري ويحــي بذراعــه الطويــل بنــات جيلهــا ويتلفــت 
ــل  ــرى االم ــل ع ــن، ويقب ــن الوط ــى جبي ــرى عل ــي واخ ــن الح ــى جبي ــة عل ــع قبل ــماال ليطب ــا وش يمين

ــدأب المؤجــج فــي تفاصيلهــا. ــة الكــرم والبســاطة وال وعذري

زيزفونة 
الشمال ورائدة 
العمل التطوعي

ماجدة 
الشويات...

ال تعرف معنى 
المستحيل

المهندسة ماجدة صاح الدين شويات في سطور..

مهندسة معمارية بخبرة تصل الى 23 عاما وهي رئيس اختصاص قطاع هندسة خاصة

عضو مجلس بلدية اربد الكبرى عام 2013

خبرة جودة قطاع خاص مستوى اقليمي

مديرة عاقات دولية لحقوق االنسان للمرصد الوطني لحقوق االنسان عمل تطوعي

عضو نقابه المهندسين االردنيين

عضو اللجنة المعمارية نقابة المهندسين عضو ناشط

عضو منظمة االمم المتحدة مع النساء المدافعات عن المراة بالشرق االوسط

رئيس الجمعية البيئة االردنية فرع اربد سابقا

رئيس فخري لمؤسسة  ال ميديا ارت تطوير الفنون

رئيس فخري لمؤسسة اربد اجمل للتدريب والتطوير

عضو سابق في اتحاد المراة االردنية

عضو في تجمع لجان المراة االردنية

عضو في مجلس االمن الغربي الشرطة المجتمعية

عضو في شبكة النساء القياديات في االردن تكامل

عضو في اللجنة العليا لجمعية بيت الحكمة لرعاية مرضى السرطان

داعمة ومتطوعة لقرى األطفال منذ ٢٠ عاما

مستشارة االردن لنادي اليونسكو

مديرة إقليمية للمنظمات والعاقات الخارجية للمرصد الوطني لحقوق االنسان

عضو بلجنة تطوير وسط مدينة اربد

عضو باللجنة الدولية لبلدية اربد الكبرى

عضو هيئة مركزية نقابة المهندسين االردنية
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تفوح منها رائحة الوطن، تتوشــح بكوفية حمراء تزين رأســها وبثوب أردني يزين قامتها الوطنية الشــامخة ، بهية الطلة، باســمة المحيا ، 
كريمة االصل، نموذج حي لكل امرأة أردنية، قلبها الكبير موطن للجميع، نادرًا ما تكون في موقع ما وال تجدها على رأسه، ليس حبًا في الظهور 
اإلعامي وهي أبعد ما تكون عنه، وال بحثا عن مجد شــخصي – وهو ال ينقصها - بل ترجمة لمبدأ إنســاني تنادي به دائمًا انطاقًا من قناعتها 

ومبادئها الوطنية االصيلة.

ليس أمراً سهاً  أن تكتب عن قامة من قامات الوطن، فاللسان والقلم يعجزان 

عن اعطاءها حقها، كيف ال وانت تكتب عن إمرأة بحجم الوطن، تكتب عن سيدة 

المئويــة من هنــا  يجب على الكاتب ان يكون عالماً  فــي ابجديات الوطن حتى 

يتمكن من معرفة وتفكيك اسرار هذه المرأة وعشقها للوطن.

ال يمكن ألي إن كان أن يتخيل مدى نضوج ضيفتنا اليوم، سيدة دائمًا ما تعقد 

العزم على تحقيق هدفها بتصميم ال مثيل له، ففايزة الزعبي لديها ما يكفي من 

احتــرام الذات واحترام اآلخرين أيضــًا، كما أن لديها ما يكفي من الثقة والحزم، 

باإلضافة إلى ذلك، فإن صفات الوداعة، األناقة، والرقي تنعكس من شخصيتها.

تحرص دائمًا على أن تكون على دراية بكل ما هو جديد، وما يحدث في العالم 

مــن حولها، تعمل على توســيع نطاق معارفها واهتماماتهــا، ودائما ما تحتفظ 

بهدوءها، ورباطة جأشها، تعبر عن نفسها بطريقة لطيفة ومهذبة للغاية.

أســتطيع تشــبيه فايزة الزعبي بمن يرغب ان يبني مجتمعًا متماســكا مؤمنًا 

بمبدأ المشــاركة والمناصفة، فالرجل نصف المجتمع والمرأة نصفه اآلخر، دون 

أن يطغى دور أحدهما على اآلخر، وقد يبدو األمر مثاليًا ولكنه لم يكن يومًا من 

المســتحيات وما تجتهد ضيفتنا على فعله هو تنميــة الوعي لدى اآلخر ووضع 

المرأة على الخريطة.

المشاركات التربوية 
• مدرسة ومديرة في مدارس التربية والتعليم لمدة ثاثين عاما .

• داعم رئيســي للطلبة المتفوقيــن والمحتاجين في جميع المراحل األساســية والثانوية 
والجامعية .

• مستشارة في ملتقى الشباب األردني ومجموعة الكشافة األردنين.
المشتركات الدولية

• شاركت في مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية .
• مؤتمر الطفل والمدينة بدعوة من أمانة عمان الكبرى .

• شاركت في مؤتمر الشبكة العربية بالمنظمات غير الحكومية في لبنان 
• شاركت في مؤتمر الخير في بيروت .

• شاركت  في مؤتمر المنظمات غير الحكومية في القاهرة .
• شاركت في مؤتمر حرب الخليج وأثره على البيئة العراقية في بغداد 

• شاركت في إحدى المؤتمرات مع وفد من بلدية اربد في دولة الصين الشعبية والتوقيع 
على المعاهدة بين بلدية اربد وبلدية شينغ شو الصينية.

• شاركت في مؤتمرات سوريا ولبنان ومصر وتونس والعراق مع وفود عربية مختلفة .
• عضو في الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية .

• عضو في الملتقى العربي للعلوم اإلجتماعية والصحة .
• عضو في المجلس العربي للطوفلة والتنمية .

المشاركات الفنية 

• رعيت ودعمت الكثير من الفنانين األردنيين على امتداد الوطن .
المشاركات السياسية 

• عضو في المجلس الوطني لحزب الجبهة األردنية الموحدة .
المشاركات الدينية

• ساهمت في الكثير من إعمار المساجد.
• دعمت مراكز تحفيظ القرآن بما يسر اهلل سبحانه وتعالى .

األوسمة والشهادات والدروع 

• حصلت على وسام التربية والتعليم من المغفور له الملك حسين رحمه اهلل.
• أما الشهادات والدروع ال حصر لها .

• من مؤسسين مبرة الملك الحسين من ثاثة وستين عاما .
• رئيس ملتقى المرأة للعمل الثقافي منذ التأسيس الى يومنا هذا.

• عضو في المجلس البلدي لثاث دورات متتالية.
• عضو في اتحاد الجمعيات الخيرية لعدة دورات مدة سبعة وأربعين عاما.

• رئيسة لجمعية األسرة البيضاء في اربد.
• رئيسة لجنة عليا لجمعية بيت الحكمة لرعاية مرضى السرطان عدة دورات.

• رئيسة اللجنة العليا للمركز الطبي لجمعية السرطان في اربد .
• رئيسة لجنة المرأة في االتحاد العام لجمعيات الخيرية في األردن.

• مؤسسة للعديد من الجمعيات والمبادرات.
• معلمة ومديرة في وزارة التربية والتعليم طيلة واحد وثاثين عاما.

• نائب رئيس اللجنة الثقافية في نادي الحسين .
• عضو في اللجنة السياحية في اربد.

• عضو في لجنة البحث عن اإلنسان في عمادة كلية الطب لثاث دورات.
• حصلت على وسام االستقال من جالة الملك عبد اهلل الثاني حفظه اهلل.

• سفيرة النوايا الحسنة من األمم المتحدة عن الشرق األوسط.

سيدة المئوية بعيون مال وأعمالفايزة الزعبي... اقحوانة الشمال
تقــول فايزة نظــرت في ميــدان العمــل فوجدت تقديــم الخدمة 
اإلنســانية من أشــرف القربات الــى اهلل حيث بدأت العمــل التطوعي 
واإلنســاني منذ طفولتي هكــذا علمني أبي وأكدت لــي أمي رحمهما 
اهلل ســبحانه وتعالــى . المجتمع األردنــي في بحر من المآســي جوع 
وعــري ومرض وفقر ال يرحم وصبية ينتظرون إلــى الحياة بحلم جائع 
والمتمني . هي الحياة كما شاهدتها في طفولتي حينها وأنا في أواخر 

الطفولة وأوائل الشباب. 
تخرجت من الصفوف األول وأنا في قمة حبي للحياة والناس فصارت 

حياتي كما سأصورها لكم اآلن:
• عضو في ملتقى اربد الثقافي.
• عضو في منتدى اربد الثقافي.

• عضو لجنة عليا في مؤسسة بحر العلوم للعالقات العامة والدولية.
• عضو في مجلس األمناء في مركز األردني للدراسات واإلبدعات.



استشاري الجراحة العامة وجراحة المنظار زميل جمعية 
الجراحين بالمنظار/مومباي

البورد األردني في الجراحة العامة 
استشاري الجراحة العامة في قسم الجراحة وقسم 

الحوادث واإلصابات وزارة الصحة اإلمارات العربية 
المتحدة 

المدير الطبي في عيادات مستشفيات اإلمارات والمدير 
الطبي في عيادات شفاء الجزيره - اإلمارات العربية 

المتحدة 
اختصاص الجراحة العامة في مستشفى األميرة بسمة/ 

وزارة الصحة 
مدرس سريري في جامعة العلوم والتكنولوجيا سابًقا 

دورات متقدمة في مجال الجراحة بالمنظار وعالج 
الجروح المزمنة 

العمليات الجراحية 
معالجة وجراحة أمراض الجهاز الهضمي

المعدة والقولون والكبد والبنكرياس والعصارة المرارية
عمليات استئصال المرارة بالمنظار

عمليات استئصال الزائدة الدودية بالمنظار 
معالجة وجراحة أمراض الشرج والمستقيم:

البواسير الشرجية، الجروح، الناسور الشرجي، أكياس الشعر
عمليات فتق جدار البطن بالمنظار أو بالجراحة التقليدية 

عمليات جراحة الثدي 
عمليات وأمراض الغدة الدرقية والغدد جارات الدرقية 

معالجة القدم السكرية والتقرحات الجلدية
عمليات استئصال الكتل الجلدية واألنسجة الرخوة

االردن – اربد - ش. راتب البطاينة - جنوب دوار القيروان - مجمع عيادات المستشفى اإلسالمي - الطابق الثالث

احجز موعدك على األرقام... 
00962227273111 فرعي 2303 / 

00962778110012
ysbakkar@yahoo.com


